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Sözleşmesi 26 Eylül 2008 tarihinde Boryspil International Airport State Enterprise (BIAS) ile 

imzalanmış olan “Boryspil State International Airport Development Project” işi başarıyla ta-

mamlanmış ve 28 Mayıs 2012 günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych tarafından 

törenle açılışı yapılmıştır. İlk ticari uçuşu 29 Mayıs 2012 günü gerçekleşen havalimanında 

uçuş sayısı ve sıklığı İşletmeci’nin plan ve programına göre artırılarak sürdürülmektedir. 

Sözleşme kapsamına göre anahtar teslimi inşaa edilen projenin kapsamı ve temel fiziksel 

büyüklükleri şöyledir: 100 bin m2 büyüklüğünde yolcu terminal binasi, 200 bin m2 apron, 11 

adet yolcu köprüsü, 1.400 metre uzunluğunda ve 40 açıklıktan oluşan viyadük yapısı, 100 

bin m2 büyüklüğünde asfalt kaplama işleri, yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda yakıt hattı, 15 

kilometre uzunluğunda çeşitli altyapı işleri, bina içi ve dışı her türlü elektrik ve mekanik işler, 

güvenlik sistemleri ve bagaj sistemi de dahil olmak üzere tüm terminal ekipmanlarının temini, 

montajı, testi ve işletmeye alınmasıdır. 

Ukrayna’nın Hava Kapısı olarak adlandırılan bu proje, 8 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri 

arasında düzenlenen, Ukrayna ve Polonya’nın ortak ev sahibi olduğu 14. Avrupa Futbol Şam-

piyonası süresince ülkenin modern yüzünün tanıtımında oldukça önemli bir işlev yüklenmiştir.

Kiev Boryspil Havalimanı İnşaatı Tamamlandı6
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zun sayılabilecek hayatımın iniş çıkışlarını anlattığım 
otobiyografik kitabım, ‘’Lüzumlu Adam’’ başlığı altın-

da, 2012 yılının Mart ayında yayınlandı.

Kitap, beni de şaşırtacak derecede ilgi gördü. Sadece iş çev-
relerinde değil, daha fazla gençler arasında, hayatta yolunu 
arayanların ilgisini çekti. Bir de, Anadolu’nun orta boy kasa-
ba ve şehirlerinde, mütedeyyin ve muhafazakâr çevrelerde 
birbirine kitabı tavsiye edenler çok oldu. İstanbul dışında,  
Malatya, Kayseri, Gaziantep, Diyarbakır’daki kitapçılarda 
çok satıldı. 

Üç ay içinde, kitabın beşinci baskısının hazırlığı yapılıyor.

Bu yayınlanan kitabımın başlığı ‘’Lüzumlu Adam’’ iken, 
hâlen hazırlığını yapmakta olduğum ikinci kitabımın başlığı 
da ‘’Lüzumsuz Adam’’ olacak.

Bu başlığın izahı faydalı olur diye sizlere bu yazıyı hazırladım.

1996 yılının sonlarına doğru, yetmiş yaşımı doldurmaya bir-
kaç ay kala, geride bıraktığım inişli çıkışlı yolculuğun bana 
neler öğrettikleri bir yana, bu yaştan sonra hayatımda ne 
gibi değişiklikler yapmam gerektiği hakkında uzun uzun dü-
şünmeye başladım. Öncelikle, sevgili ortağım, yoldaşım Üze-
yir Garih’le birlikte temellerini atıp birlikte kurduğumuz ve 
büyüttüğümüz eserimiz olan Alarko’nun, biz faniler sahne-
den çekilmeden önce devamının nasıl sağlanacağına önem 
verdim. Uzun yolculuğum boyunca bana ilham vermiş olan 
insanlardan öğrendiklerimi hatırladım.

Yetmiş yaşına erişen her mantıklı insan, her an bu dünyadan 
ayrılmaya hazır olarak yaşamına devam etmelidir diye dü-
şünüyorum. Ayrılırken de, hayat boyunca yarattığı eserlerin, 
geride bıraktığı kuşaklara ve gençlere dert kaynağı olmak 
yerine, gurur verici hediye olması daha iyi olur diyorum. Bu-
nun da hukuksal çerçevesi, zamanında düşünülüp hazırlan-
sa iyi olur.

Alarko şirketimizle ilgili bütün sorumluluklarımı bizi takip eden 
ikinci kuşak çocuklarımıza ve şirketle büyümüş olan profesyo-
nel kadroya hızlı bir şekilde devretmeye karar verdim.

Bu kararımı 1996 yılı sonlarında Üzeyir Garih ortağıma aç-
tım. ‘’Ben şirkette lüzumsuz olmak istiyorum’’ diye nokta-
ladım. Onu ikna etmek pek kolay olmadı. Yanlış anlaşılır, 
aramızda ihtilaf var diye dedikodu olur diye karşı çıktı ise de, 
benim kararlı olduğumu görerek, kabullendi.

1997 yılı Ocak ayında yayınlanan bir makalemden alıntı:

Bu yolda hızlı adımlar atıyorum. Kurucuların prensiplerini 
özümsemiş profesyonel kadro ile uyum içinde çalışan ikinci 
kuşağın, en az birinci kuşak bizler kadar bilgi ve beceri sahibi 
olduklarını görmek, benim için büyük kıvanç kaynağı oluyor. 
Gün geçtikçe, biz kuruculara daha az danışmaya gerek gö-
rüyorlar. Felsefe kitaplarımla başbaşa kalmama büyük katkı-
da bulunuyorlar. Gittikçe önemsizleşiyorum.

Şimdi önümüzdeki beş sene içinde gerçekleştirmek istedi-
ğim hedefimi sizlere açıklayabilirim. Bu zaman dilimi içinde, 
şirket işlerinde tamamen lüzumsuz olmayı hedefliyorum. 
Yerimizi alacak ikinci kuşağın, şirkete biz kuruculardan daha 
iyi hizmet vereceklerine candan inanıyorum. Tamamen lü-
zumsuz olmayı, ömrümün taçlanması olarak görüyorum.

Bir ömür boyu süren çaba sonunda, sıfırdan başlayıp kur-
duğumuz ve geliştirdiğimiz şirketin, emin ellerde devamını 
sağlamak, hayatımızın en önemli sorumluluğudur. Kendi-
mize, ailemize, yakınlarımıza, şirkette çalışan binlerce kişiye 
ve en önemlisi, binlerce hissedarımıza karşı duyduğumuz bir 
sorumluluktur. Şirketlerin en önemli varlıkları, işi yöneten 
kaliteli insanlardır. Bu insanların, aynı hedeflere yönelerek, 
saygınlık ve sağlamlık prensipleri içinde şirketi daha yüksek 
seviyelere götürmeleri, biz kurucuların tek beklentisidir. İn-
sanlar, dünyadan ayrıldıktan sonra, bıraktıkları eserlerle anı-
lırlar. Bir felsefe kırıntısı: “İnsanların çoğu yaşamadan ölürler. 
Bazı insanlar, öldükten sonra yaşamaya devam ederler.” 
Ölümsüzlüğün yolu budur. Bir başka Fransız yazarın sözü: 
“Mezarlıklar, vazgeçilmez insanlarla doludur.” Vazgeçilmez 
olmadan aktif hayattan ayrılmak çok huzur vericidir.

Şimdi yıl 2012. Ben 85 yaşıma geldim. Geriye bakıyorum. 
Lüzumsuz olmanın ne büyük bir huzur ve mutluluk kaynağı 
olduğunu bugün daha iyi anlıyorum.

Sizlere de, bu yolu öneriyorum.

Sevgi ve saygılarımla,

İshak Alaton

LÜZUMSUZ ADAM’IN 
KİTABI
U
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ATC Konferansı

Alarko Tarihinden

Alkent Etiler - 1985

TC-AFOT / TAİK-DEİK kuruluşları tarafından düzenlenen 

“31st Annual Conference on U.S. - Turkish Relations” 10-

13 Haziran 2012 tarihlerinde Washington DC’de yapıldı. “Gol-

den Horn” üyesi olan Alarko’yu temsilen, American Turkish 

Council’de Yönetim Kurulu Üyesi olan Dalia Garih ve bu yıl 

ATC’de Danışma Kurulu Üyesi seçilen, Alarko Holding İş Geliş-

tirme Uzmanı Niv Garih Herzikowitz katıldılar. 

Amerika tarafından üst düzey katılımcılar; ABD Savunma Ba-

kanı Leon Panetta, Ticaret Temsilcisi Ron Kirk, Enerji Bakan 

Yardımcısı Daniel Poneman, ABD Ankara Büyükelçisi Francis J. 

Ricciardone, AB Temsilcisi Büyükelçi Almeida, ABD Cumhuri-

yetçi Parti’den Senator John McCain, Amb. Richard L. Armita-

ge (Ret.) (ATC-Chairman), Amb. James Holmes (ATC-President 

& CEO) idi. Türkiye tarafından ise; T.C. Milli Savunma Bakanı 

İsmet Yılmaz, T.C. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanı-

tım Ajansı Başkanı M. İlker Aycı, AB Bakanlık Müsteşarı Haluk 

Ilıcak, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik, Şeker Kurumu 

Başkanı Hüsnü Tekin dikkat çeken katılımcılardı. Washington 

Büyükelçimiz Namık Tan da iki gün boyunca toplantıları yakın-

dan izledi. Bu yıl konferansın genel havasına bakıldığında, ABD 

yönetimi ile Türkiye arasındaki ilişkiler sıcak, samimi, oldukça 

yoğun bir tempoda geçti. Bu ilişkinin bir rol model ilişki olarak 

tanımlandığı gözlendi. 2011 yılında iki ülke arasındaki ticaret 

hacminin %40 artış ile sonuçlandığı söyleniyor. Bugün iki ülke 

arasında gerçek anlamda bir güven oluşmuş görünüyor. 

ABD Dışişleri Müsteşarı Phil Gordon, Türkiye ile işbirliği yapı-

lan ilişkileri sıraladığı konuşmasında, okuduğu listenin önemi 

ve uzunluğuyla dikkatleri üstüne topladı. Afganistan, Libya, 

Suriye, Irak, İran, Balkanlar, Kafkasya, Kıbrıs, AB, enerji so-

runları gibi temel noktaları kapsayan bu liste, iki gün boyun-

ca ayrıntılı biçimde tartışıldı. Konferansın ikinci gününde Tulu 

Gümüştekin’in moderatör olduğu “Türkiye, ABD ve AB ilişkile-

ri” konulu panel vardı. Bu panel büyük ilgi gördü. Ortak kanı 

Türkiye’nin bu konuda kilitlendiği gerçeği idi. 

Konferansın üçüncü günü az sayıda katılımcının kabul edildiği 

bir çalışma kahvaltısı yapıldı. Bu toplantıya Dalia Garih “Gol-

den Horn Member” olarak katıldı. Kahvaltının konuğu Cum-

huriyetçi Parti’den Senatör John McCain idi. 2008 yılı seçimin-

de Başkan Obama’ya karşı seçimi kaybetmiş, ancak gelecekte 

partisi içinde son derece önemli roller oynamaya aday güçlü bir 

politikacı. Eğer Mitt Romney’in başkanlığı gerçekleşirse ciddi 

bir göreve geleceğinin bilincinde. Türkiye ile ilgili ölçülü ve açık 

bir üslup kullandı. (Fotoğraf: Dalia Garih ve Senatör McCain) 

Konferans boyunca yabancı şirket üst yöneticileri, Türkiye’nin 

ekonomik performansına duydukları ilgiyi ve beğeniyi sürekli 

yinelediler. Gelecek yıl 32.’si yapılacak olan konferansın tarihi 

2-5 Haziran 2013 olarak belirlendi.

A
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azakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından 4 lot halin-

de ihale edilen Şetpe- Beynau arasındaki 210 km’lik 

karayolu ihalesinde 4 lotu da Alsim kazandı. 

174 milyon USD ihale bedelli bu proje Şubat ayında ihale edil-

miş olup en uygun teklifi veren şirketimiz İşveren İdare ile söz-

leşme müzakerelerini tamamlayarak 20 Mayıs 2012 tarihinde 

sözleşmeleri imzalamıştır.

2 ayı mobilizasyon olmak üzere 29 aylık bir yapım süresinde 

tamamlanacak olan projede 2,5 milyon ton taş kırılacak, 36 

bin ton bitüm, 23 bin m³ çimento kullanılacak 1 adet köprü, 

178 adet menfez, 210 km asfalt yol yapılacaktır. Mevcut ekip-

man parkımıza ilave edilecek 45 parça yeni iş makinası, 1 adet 

240 t/h kapasiteli asfalt plenti ve 1 adet 400 t/h kapasiteli kon-

kasör tesisi ile sözkonusu işleri tamamen kendi ekipmanımız ve 

yetkin işgücü kaynaklarımızla gerçekleştirilecektir.

Projede; 1 adet taş ocağı, 3 adet subbase ocağı, 22 adet ari-

yet ocağı, 1 adet kum ocağı işletilecek, 2 adet konkasör tesisi, 

2 adet bitüm aktarma tesisi ve 2 ayrı şantiyede 3 adet asfalt 

plenti ve 2 adet mekanik stabilizasyon plenti kurulacaktır. Top-

lam 185 parça ekipman ile tahminen 270 adet damperli kam-

yon kullanılacak ve yaklaşık 650 kişi çalıştırılacaktır. Projenin 

tahmini bitim tarihi 2014 Ekim ayıdır.

Alsim Alarko Kazakistan’da “4 Lot” Yol Projesi Kazandı 

Bozshakol Bakır Madeni Projesi İnşaatı
ozshakol Bakır Madeni Projesi İnşaatı’nda, İşveren Ka-

zakhmys firması ile 1 Eylül 2011 tarihinde sözleşme im-

zalanmıştır. 2014 yılı sonunda tesis tamamlandığında yılda 25 

milyon ton/yıl Bakır Sülfat ve Molibden üretilmesi hedeflen-

miştir.

Projenin ilk etabı olan mühendislik çalışmaları Ekim 2011’den 

bu yana devam etmektedir. İnşaat işlerine erken başlanılması 

amacıyla İdare ile yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması 

neticesinde mobilizasyon çalışmalarına paralel olarak ana inşa-

at işleri kapsamındaki kazı-dolgu iş aktiviteleri de başlatılmıştır. 

2012 Haziran ayı içerisinde betonarme beton işleri başlamıştır. Ya-

pısal çelik imalatların fabrikasyon imalat süreçleri de başlatılmıştır.

17 Mart 2012 tarihi itibarı ile başlatılan ön mobilizasyon çalış-

maları büyük ölçüde tamamlanmış olup çok sayıda prefabrik 

bina, tesis, ağır iş makinaları ve ekipmanların Bozshakol Şanti-

yesine nakliyeleri sağlanmıştır. 

Projede 2012 yılı inşaat işleri ağırlıklı, 2013 yılı ekipman mon-

taj ve mekanik tesisat montaj işleri ağırlıklı olarak planlanmış 

olup, 2014 yılında ise elektromekanik tesisat montajları ağırlık-

lı bir iş programı izlenecektir.

Proje kapsamında Karayolu, Demiryolu, Gölet yapıları, Betonar-

me - Çelik ve Prefabrik Yapılar, Uzun Konveyör Taşıma Hatları, 

Muhtelif Çaplarda Boru Hatları, Ekipman ve Mekanik Tesisat 

Montajları ve Full Otomasyonlu Üretim Kontrol Sistemleri ile bir-

çok Non Proses Bina ve Tesislerin tamamının anahtar teslimi ola-

rak kurulması «Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret Anonim 

Şirketi Ekibastuz Şubesi» tarafından taahhüt edilmiştir.

Tesisin bütünüyle test ve devreye alınmalarının tamamlanması 

için 15.09.2014 ve ilk cevherin tesise verilmesi için 16.09.2014 

tarihi hedeflenmiştir.

K

B
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Taldykol Arıtma Projesinde 2. Faz Başladı

stana Valiliği tarafından Kasım 2011 tarihinde tarafımıza ihale edilmiş bulunan 19,4 ay yapım süreli Taldykol Arıtma Tesisi’nin 

2. Faz İnşaat, Mekanik ve Elektrik işlerinin yapımına, tarafımızdan hazırlanan hızlandırılmış iş programıyla 13 ayda tamamla-

nacak şekilde Mayıs ayında başlanmıştır. Projenin 2012 yılının sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında 

yapılacak işler; 65.000 m² Havalandırma Tankının rehabilitasyonu, Ultraviyole Tesisinin rehabilitesi, Paket Laboratuvar Ünitesinin 

kurulması, Blower House binasında 2 adet kompresör değişimi, 2 Adet Primary Sludge Pump House yapısının rehabilitasyonu ve 

Tesis İçi Asfalt ve Çevre Düzenleme işleridir. Fiziksel ilerleme % 6,99’dur.

Taldykol Arıtma Projesinde 3. Faz İhalesini de Alsim Kazandı

stana Valiliği tarafından ihale edilen Taldykol Arıtma Projesi 3. Faz işlerini de en uygun teklifi vererek kazanmış bulunuyoruz. 

22 Mart 2012 tarihinde tarafımıza ihale edilmiş bulunan, 45 ay yapım süreli bu projede, 65 milyon m³ hacmindeki Taldykol 

Atıksu Gölü temizlenecek ve rehabilite edilecektir. Göl tabanında çökelmiş halde bulunan yaklaşık olarak 4,1 milyon m³ atıksu 

çamuru dışarıya alınarak kurutulacak ve çevreden getirilecek uygun vasıflı toprakla karıştırılarak göl çevresinde yaklaşık 17 milyon 

m² arazi tesviye edilerek yeşillendirilecektir. Projenin planlanan bitiş tarihi 2015 Kasım ayıdır.

Taldykol Arıtma Projeleri Devam Ediyor

A

A

Fas Hızlı Tren Projesinde Alarko İmzası
as, Tanca – Kenitra arası hızlı tren altyapı projesi 1 no.’lu 

lotu, Fas Krallığı Ulusal Demiryolu idaresi ile imzalandı.

Fas’ın en önemli projelerinden biri olan ve Tanca’dan başlayan 

proje, 350 km/h hızında dizayn edilmiş, yaklaşık 22 km’lik de-

miryolu hattının kazı, dolgu işleri, sanat yapıları inşaatları, dre-

naj işleri ve bağlantı yolları inşaatlarından oluşan altyapısının 

yapımını içermektedir. 

Kontratın bedeli, imza tarihindeki kur ile, yaklaşık 117 milyon 

Euro’dur. 24 ayda tamamlanarak teslim edilmesi planlanan 

proje için mobilizasyon çalışmalarına başlanılmıştır. 

Alarko’nun tüm projelerinde olduğu üzere; güvenlik ve kali-

teden ödün vermeden çevreye duyarlı prosesler öncülüğün-

de, modern yapım teknik ve metodları ile yürütülecek proje 

tamamlandığında, Fas demiryolu hatlarının güvenli, konforlu, 

hızlı ve çağdaş bir altyapıya ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

F
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dana ili Pozantı ve Karaisalı ilçe sınırları içerisinde, Körkün 

çayı üzerinde inşa edilmekte olan Karakuz Hidroelektrik 

Santrali 76 MW gücünde bir HES projesidir. 

Proje kapsamında yapılacak işler; Baraj Gövde Yapısı (Beton), 

Derivasyon Tüneli, Baraj Sağ ve Sol Sahil Yolları, Enerji Tünel 

Su Alma Yapısı, Memba ve Mansap Batardoları, Enerji Tüne-

li, Enerji Tünel Çıkış Yapısı, Cebri Boru, Denge Bacası, Vana 

Odası, Santral ve İdare Binası, Santral ile Enerji Tüneli arasında 

ulaşım yolu yapımı, 154 kV Şalt Sahası ve Enerji Nakil Hattı 

işleridir.

Proje ile ilgili büyüklükler: 

• Baraj Gövde Yapısı en geniş noktada yaklaşık 200 m 

olup, yükseklik temelden 45 m’dir. Toplam beton miktarı 

125.000 m³’dür.

• Derivasyon Tüneli 327 m olup, beton kaplanmış iç çapı 

6,00 m’dir.

• Baraj Sol ve Sağ sahil yol uzunluğu toplamı yaklaşık 6,2 

km’dir.

• Memba ve Mansap Batardolar dolguları toplamı 57.380 

m³’dür.

• Enerji Tünel uzunluğu 11 km’dir, prekast segment döşen-

miş iç çapı 3,10 m’dir.

• Cebri Boru boyu 1.580 m olup, dikey düşü 530 m’dir. 

Boru iç çapı 2,00 m’dir.

• Denge Bacası yüksekliği yaklaşık 60 m olup, çapı 11,00 

m’dir.

• Vana Odası ve Santral Binası kaya kazısı miktarı yaklaşık 

45.000 m³ olup, beton miktarı 11.800 m³’dür.

• Santral Binası ile Enerji Tünel arası yol 6.200 m olup, top-

lamda 260.000 m³ kazı, 25.800 m³ dolgu işi vardır.

• Enerji Nakil Hattı uzunluğu yaklaşık 27 km’dir.

İş Programı: Projede kurulan 2 ayrı şantiyede mobilizasyon ça-

lışmaları hızla tamamlanmış ve Uzman Ekipler işe başlatılmıştır.

Enerji Tünelinin yapımına 2013 Ocak ayında tünelin her iki ta-

rafından eş zamanlı olarak başlanacak ve Ekim ayında bitirile-

cektir. Enerji Tünelinin yapımı için imalatı en son teknolojiye 

göre özel olarak dizayn ettirilen 2 adet TBM (Tunnel Boring 

Machine) Seti sipariş edilmiştir. Bu makinalar, işi bitirip tünelin 

ortasında birleştikleri zaman parçalar halinde sökülerek tünel 

dışına alınıp yeniden monte edilmek suretiyle başka projeleri-

mizde de kullanılabilecek şekilde imal ettirilmektedir. 

Her iki TBM de Eylül ayı içinde fabrika testleri yapıldıktan sonra 

gemi ile Mersin Limanı’na, oradan da karayolu ile Enerji Tüneli 

giriş ve çıkış portallarına kadar taşınacak ve inşaat 2013 Ocak 

ayı içinde başlayacaktır.

Projenin tamamının 2013 sonunda bitirilmesi ve test devreye 

alma işlemlerinden sonra, Şubat 2014 gibi enerji üretilmesine 

başlanması planlanmıştır. Çalışmalar bu doğrultuda hızla sür-

dürülmektedir.

Karakuz Hidroelektrik Santrali İnşaatına Başlandı

A
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Ankara Metrosu Elektromekanik İşleri Hızla Devam Ediyor

nkara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ta-

rafından ihalesi yapılarak Ankara Büyükşehir Belediyesi 

ile Alarko-Ansaldo STS Konsorsiyumu arasında 28.11.2008 

tarihinde imzalanan Ankara Metrosu Elektromekanik işlerine 

ait yapım faaliyetlerine, işin T.C. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı 

Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne 25.04.2011 tarihinde dev-

rinden sonra hız verilmiştir. 4 hattan oluşan Ankara Metro 

Projesi kapsamında Batıkent – OSB (Sincan Organize Sanayi 

Bölgesi) Metro Hattı (M3) elektromekanik işlerinin yapımı, 

Tandoğan – Keçiören (M4) ve Kızılay – Çayyolu 2 (M2) Metro 

hatlarının sinyalizasyon sistemlerinin yapımı ile mevcut Kızılay 

– Batıkent Metrosunun (M1) elektromekanik işlerinin yenilen-

mesi işleri bulunmaktadır. 2011 yılı Ekim ayında tamamlanan 

mobilizasyon faaliyetlerini müteakip Aralık 2011’de dizayn ve 

saha faaliyetlerine başlanmıştır. 1997 yılında işletmeye alınmış 

olan Kızılay – Batıkent (M1) hattında, sözleşme kapsamındaki 

A

sistemlerin yenilenmesi ve yeni sistemlerin yapımı faaliyetleri-

miz devam etmektedir. 14,6 km uzunluğunda ve 12 istasyon-

dan oluşan Kızılay – Batıkent (M1) hattında;

• İletişim sistemi yapımı ve test çalışmaları tamamlanmış 

olup Temmuz ayı içerisinde devreye alınması planlanmıştır. 

• Telsiz sistemi kablolama ve ekipman montajları tamam-

lanmak üzere olup, test ve devreye alma çalışmalarına 

Temmuz ayında başlanacaktır.

• Yolcu Bilgilendirme, Scada, Merkezi Saat ve Anons Sis-

temlerinde kablolama işleri tamamlanmış olup, ekipman 

montajları devam etmektedir. 

• Telefon sistemi saha faaliyetleri tamamlanmış ve santral 

montajı yapılmıştır. Temmuz ayı içinde test ve devreye 

alma işlemleri gerçekleştirilecektir.

Kızılay – Batıkent (M1) hattındaki faaliyetlerin 2012 yılı yaz 

aylarında tamamlanarak yeni yapılan ve yenilenen sistemlerin 

test ve devreye alma işlemlerinin en geç Eylül ayı içinde bitiril-

mesi ve geçici kabullerinin yapılması hedeflenmiştir. 

Ankara Metrosu’nun diğer hatlarında (Batıkent – OSB (Sincan 

Organize Sanayi Bölgesi) Metro Hattı (M3), Tandoğan – Keçi-

ören (M4) ve Kızılay – Çayyolu 2 (M2)) inşaat faaliyetleri de-

vam etmekte olup henüz bu bölgelerdeki yapım faaliyetlerine 

başlanamamıştır. Batıkent – OSB (M3) hattında yapılacak olan 

sistemlerin dizayn faaliyetleri devam etmekte olup, saha faa-

liyetlerine inşaat işlerinde herhangi bir sıkıntı olmaması duru-

munda Temmuz ayında başlanacaktır.

ALSİM Masa Tenisi Takımı Türkiye 2.’si Oldu
LSİM Masa Tenisi Takımı, 10 Haziran tarihinde Trabzon’da 

yapılan 10. Kuruluşlar Arası Masa Tenisi Şampiyonası’nda 

2012 yılı Türkiye 2.’si oldu.

Alper Kaptanoğlu, Murat Eriş, Alpay Apakgün ve Antrenör 

oyuncu İrfan Tavukçuoğlu’ndan oluşan masa tenisi takımımız 

daha önce de 2012 yılı Kocaeli bölgesi şampiyonu olmuştu.

A
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı MEDAŞ’ta

Çanakkale Karabiga Termik Santrali

Alarko Holding A.Ş.’nin 2011 Yılına İlişkin 
Olağan Genel Kurulu Yapıldı

larko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İshak Alaton 

ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Leyla Alaton 4 Haziran 2012 

tarihinde Konya’yı ve Genel Müdürlüğümüzü ziyaret ettiler.

Güne genç Medaş’lılar ile sohbet ederek başlayan Sayın İshak 

Alaton ve Leyla Alaton, sıcak bir ortamda deneyimlerini genç 

Medaş’lılar ile paylaşmış, onların sorularını yanıtlamış ve genç-

lere geleceğe yönelik tavsiye ve değerlendirmelerde bulunmuş-

lardır. Ardından Sayın İshak Alaton, son kitabı olan “Lüzumlu 

Adam”ı okuyarak daha önce izlenimlerini paylaşan öğrencileri 

okullarında ziyaret ederek, öğretmenler ve öğrenciler ile soh-

bet etmiş, onların sorularını yanıtlamış ve kitabını imzalamıştır. 

Öğlen yemeğini Medaş’ta personel ile birlikte yiyen İshak 

Alaton ve Leyla Alaton, Medaş personeli ile izlenimlerini ve de-

neyimlerini paylaşmışlardır. Keyifli bir öğlen yemeği sonrasında 

önce Mevlâna’yı ziyaret ederek şehri gezen Sayın İshak Alaton 

ve Leyla Alaton, Medaş üst yönetimi ile yapılan bir değerlendir-

me toplantısı sonrasında İstanbul’a dönmüşlerdir. 

anakkale Karabiga’da Alarko Enerji Üretim A.Ş.’ye ait deniz 

kıyısındaki 670 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan 

1.320 MWe kurulu gücünde ve 9.900 GWh/yıl üretim kapasiteli 

ithal taş kömürü yakan termik santral projesine ilişkin çalışmala-

rımız devam etmektedir. Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 

gerçekleştirilecek olan bu projeyle ilgili olarak Mayıs 2012 tari-

hinde ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) olumlu raporu alın-

dı. Dizayn firması seçilerek sözleşme imzalandı. Lisans için de 

EPDK’ya başvuru yapılmıştır.

29 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Alarko Holding A.Ş. 

Genel Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İshak 

Alaton’un okuduğu “Başkanın Mesajı” ile başladı.

Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik 

koşullar çerçevesinde, Alarko Holding’in 2011 yılı 

faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, Toplu-

luğun 2012 yılı yatırım hedefleri de anlatıldı.

2011 yılı dönem kârı 127.446.930 TL olan Alarko 

Holding A.Ş.’nin ortaklarına 5.966.569 TL tutarın-

da temettü dağıtılmasına karar verildi.

A

Ç
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Alarko Carrier, AR-GE Gücünü Tescilledi 

larko Carrier, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından verilen “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ni alma-

ya hak kazanarak, sektöründe bu belgeye sahip ilk şir-

ketlerden birisi oldu. Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden 

devam eden Alarko Carrier, Ar-Ge Merkezi olarak tescil-

lenmesi ile birlikte, bu alandaki çalışmalarına hız vererek 

yatırımlarını artıracaktır.

Bu belgeyle, sektöründe bu alanda belge sahibi şirketlerden 

biri olarak Ar-Ge gücünü tescilleyen Alarko Carrier, verimliliği-

ni artırarak, müşterilerine daha kaliteli hizmetler, daha yenilikçi 

ürünler ve projeler sunmayı hedefliyor. 

“Önümüzdeki dönemde AR-GE yatırımlarımızı geliştire-

rek öncü ürünler ortaya koymayı planlıyoruz.”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alarko Carrier Genel Müdürü 

Önder Şahin “Gelişim ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, her 

yıl Ar-Ge çalışmalarımız için ciddi miktarlarda kaynak ayırıyo-

ruz. Ar-Ge Merkezi oluşumuzla birlikte bu alandaki kaynakla-

rımızı daha da artırmayı öngörüyoruz.

“Farklı sektörlerden sınırlı sayıda markanın sahip olduğu Ar-Ge 

Merkezi Belgesi, kurumların Türk ekonomisine yaptığı yatırı-

mın önemli bir göstergesidir” dedi. 

“Ar-Ge Merkezimizle sektörümüze ve ülkemize sunacağımız 

hizmet ve ürünlerle örnek olmayı hedefliyoruz. Ar-Ge merkezi-

mizde oluşturduğumuz dinamik kadromuzla halen üretmekte 

olduğumuz ürünlerimiz ile ilgili olarak yapacağımız geliştirme-

ler ve sektörün ihtiyaçlarına dönük olarak üretim planlamala-

rımıza dahil edeceğimiz katkı payı oldukça yüksek olan ileri 

teknoloji ürünlerini de geliştirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Alarko Carrier’in Gebze üretim üssünün aynı zamanda ortağı-

mız Carrier’ın da global anlamda ürün ihtiyaçlarını da karşılayan 

önemli bir üretim merkezi olduğuna işaret eden Şahin, Geb-

ze üssümüzde oluşturulan Ar-Ge merkezimizin aynı zamanda 

Carrier’ın uluslararası koşullar için ihtiyaç duyduğu yeni ürün 

geliştirme ve inovasyon ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapa-

sitede olacağını ifade etti. “Bu anlamda burada oluşturulan ve 

belgelendirilen Ar-Ge merkezimiz aynı zamanda Orta Doğu ve 

Avrupa’daki Carrier şirketleri için de bir merkez olacaktır.” dedi.

“Bu tescil çok kapsamlı bir süreci işaret ediyor”

Bu tescilin çok kapsamlı bir süreci işaret ettiğini belirten Ön-

der Şahin; teknolojik varlıklar, insan kaynakları, proje yönetim 

yetenekleri gibi bir markanın bütün inovatif güçlerinin bir ara-

ya getirildiğini, bu güçlere ise yalnızca Ar-Ge kültürü gelişmiş 

markaların sahip olabileceğini sözlerine ekledi. Şahin “Biz Alar-

ko Carrier olarak Ar-Ge’yi teknolojinin, rekabetin, üretimin ve 

nitelikli işgücü istihdamının anahtarı olarak değerlendiriyoruz. 

Bu doğrultuda da kanunun şart koştuğu bütün maddeleri haiz 

olarak çalışmalarımızı hep daha ileri düzeye taşımak için sürdü-

receğiz” şeklinde konuştu. 

Başarılarının temelinin sahip oldukları insan kaynağı olduğunu 

da sözlerine ekleyen Şahin, “Ar-Ge’de uzmanlaşmak nitelikli iş 

gücünü teşvik eden bir unsur. Ar-Ge merkezi olmanın önemli 

bir unsuru da; Ar-Ge merkezi olan şirketin, uzman personel 

(Lisansüstü ve doktora derecesine sahip çalışanlar) sayısında 

artışın verilen teşviklerle özendirilmesi. Bu hem yeni uzman 

personel alımı hem de mevcut personelin sunulan lisansüstü 

ve doktora yapmaları konusunda teşvik edilmeleri şeklinde ol-

makta. Biz Alarko Carrier olarak, personelimizin yüksek lisans 

ve doktora eğitimlerini eğitim politikalarımızla destekliyoruz” 

dedi. 

A
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larko Carrier, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri’nin 2011 yı-

lının başarılı ihracatçılarını ödüllendirdiği “2011 Yılı Başa-

rılı İhracatçıları Ödülleri”nde, “Havalandırma-Klima Sistem ve 

Elemanları sektör alt grubunda 2011 Yılı En Fazla İhracat Ya-

pan Şirket” kategorisinde birincilik, “2011 Yılı En Fazla İhracat 

Pazar Sayısını Artıran Şirket” kategorisinde ikincilik ödülü aldı.

29 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenen ödül töreninde Alarko 

Carrier Ankara Büro Müdürü Tamer Şenyuva, ödülleri Ekono-

mi Bakanı Zafer Çağlayan’dan aldı. Törene Zafer Çağlayan ile 

birlikte TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin de aralarında bu-

lunduğu birçok üst düzey yetkili katıldı.

evre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 

tarafından kurulacak olan ve temeli geçtiğimiz yıl atılan 

“Milletvekili Akıllı Ofisleri”nde iklimlendirme sektörünün öncü 

ismi Alarko Carrier konforu ve tecrübesi tercih edildi. 

Proje; bünyesinde bulunduracağı Kütüphane, Araştırma Mer-

kezi, Arşiv, Genel Sekreterlik Hizmet Binası ve Yapı Kompleksi, 

Ziyaretçi Kabûl Binası inşaatı ile 3 bin metrekare alana yayılacak.

Mekanik tasarımını Gürmen Mühendislik’in yaptığı, ana mü-

teahhitliğini Haşemoğlu firmasının, mekanik taşeronluğunu 

ise Birlik Grup firmalarının üstlendiği bu büyük projede, Alarko 

Carrier markalı 35 adet 39HQ serisi ısı geri kazanımlı klima sant-

ralı, 4 adet 30XA1402 hava soğutmalı vidalı soğutma grubu, 

20 adet soğuk oda cihazı, 1615 adet fan coil ünitesi kullanıldı.

Toplam 19 bloktan oluşan “akıllı ve çevre dostu yeşil” bina-

larda 521 adet milletvekili oturma odası, 12 adet komisyon 

başkanı odası, 1 adet 500 kişilik büyük toplantı salonu, 7 

adet komisyon toplantı salonu, 2 adet uluslararası komisyon 

toplantı salonu, 4 adet ziyaretçi kabul salonu, 1 adet basın 

toplantı odası, 3 adet yemek salonu, doktor muayene odası, 

arşiv, mescit, depo, muhtelif oda, 600 metre kare ticari alan, 

21 araçlık açık otopark, 568 araçlık kapalı otopark bulunacak.

A

Ç

Alarko Carrier’ın İhracattaki Başarısı Taçlandı

Milletvekili Akıllı Ofisleri’nde Alarko-Carrier Konforu

Mardin Artuklu Üniversitesi için 
Toshiba VRF Sistemleri Tanıtım Toplantısı

ardin’de bölgenin tarihi ve kültürel kent dokusu gö-

zetilerek yapılan ve halen inşaatı devam eden Artuk-

lu Üniversitesi kampüs binalarının ısıtma-soğutma sistemi 

için, Yapı İşleri Daire Başkanlığı’na yönelik “Toshiba VRF 

Sistemleri” ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. Mardin Hilton 

Oteli’nde 12 Ocak 2012 tarihinde yapılan toplantı 10 kişilik 

katılımla gerçekleştirildi.

M
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“Alarko Carrier’ın Küçük Ressamları” resim yarışmasında, 

Alarko Carrier’ın bayileri, servisleri ve çalışanlarının çocukları 

hayallerindeki meslekleri birbirinden güzel resimlerle anlattılar. 

Alarko Carrier’ın bayi, servis ve çalışanlarının çocukları arasın-

da düzenlediği “Alarko Carrier’ın Küçük Ressamları” resim ya-

rışmasında, minik yetenekler birincilik için yarıştı. 

“Hayalinizdeki meslek” temalı yarışmada çalışmalar, Leyla Ala-

ton (Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi), Evin İyem (Evin 

Sanat Galerisi Sahibi) ve Metin Oydemir’den (Alarko Carrier 

Temsilcisi) oluşan jüri tarafından değerlendirildi. 

Gelenekselleşen yarışmanın 2012 yılı 0–6 yaş kategorisinde bi-

rincisi İstanbul’dan Kerem Hanlıoğlu, 7–14 yaş kategorisinde ise 

İzmir’den Merve Bat oldu. Dereceye giren diğer isimler ise şöyle;

0-7 yaş kategorisi

İkinci – Elif Tusem Unek - Amasya

Üçüncü – Nehir Demir - Ankara

Mansiyon – Defne Özgün - İstanbul

Mansiyon – Kaan Mutlu - İstanbul

Mansiyon – Mustafa Deniz Taner - Ankara

7-14 yaş kategorisi

İkinci – Ezgi Batu - İzmir

Üçüncü – Uygar Ulaş - Manisa

Mansiyon – Nilsude Kıyıcılardan - İstanbul

Mansiyon – Beril Dönmeztürk - Ankara

Mansiyon – Ezgi Yapıcı- İstanbul

Dereceye giren resimlerin 2012 Alarko Carrier takvimini süsle-

yeceği yarışmada her iki kategoride ilk üç dereceyi paylaşan ve 

mansiyon alan yarışmacılar, i-pad, i-pod, bisiklet, kitap, oyun 

seti gibi çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

“Alarko Carrier’ın Küçük Ressamları” Resim Yarışmasında

Birinci – Merve Bat - İzmir

Birinci – Kerem Hanlıoğlu - İstanbul

Mansiyon – Ezgi Yapıcı- İstanbul

Minik Yetenekler Hayallerindeki Meslekleri Resmetti
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Bursa Sheraton

telin mimari tasarımı Sözüneri Mimarlık, mekanik proje ve 

tesisat işleri Primer Mühendislik tarafından yapılıyor. Hava 

koşullandırma projesi kapsamında otelde 2 adet Carrier Sant-

rifüj Soğutma Grubu, 466 adet Carrier Fan Coil Ünitesi, 3 adet 

Baltimore Soğutma Kulesi kullanıldı. Otelin bina otomasyon 

sistemi de Alarko Carrier tarafından üstlenildi.

5 yıldızlı Sheraton Otel; kültür, sanayi, spor ve eğlence mer-

kezleri ile bir metropol olma yolunda ilerleyen ve kenti ziyaret 

eden turist sayısı her yıl artan Bursa’ya yeni bir görünüm ka-

zandıracak.

2013 yılında hizmete girecek Bursa Sheraton Oteli kente 

yeni konaklama alanları katmanın yanısıra otelcilik anlayışına 

da yeni bir soluk getirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından 

Odunluk Bölgesi’nde yaptırılan Yeni Kültürpak ile yeni stadyu-

ma yakınlığıyla dikkat çeken otel, gelişen iş ve yaşam alanının 

ortasında hizmet verecek.

Yeni Sheraton Bursa Oteli’nde 171 misafir, 47 executive, 10 

suit odanın yanı sıra restoran, eğlence ve spor merkezleri ile 5 

büyük kongre salonu bulunacak.

Bakü-Hilton

on yıllarda inşa edilen modern binalarla görünümü büyük 

ölçüde değişen Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de şehrin 

ticaret merkezinin tam kalbinde, Bakü Havalimanı’na 30 ki-

lometre uzaklıkta, Hazar Denizi sahil şeridinde yer alan Hilton 

Bakü Oteli; mimarisi, iç ortamı ve ağırladığı misafirleriyle ken-

tin en fazla ilgi gören mekânlarının başında geliyor.

Otelin hava koşullandırma projesinde yüksek verimli Carrier 

Everygreen19 XR su soğutmalı santrifüjlü ve Carrier 30 RB 

hava soğutmalı soğutma grupları kullanılmıştır.

Türk firması olan Korya İnşaat tarafından yapılan 5 yıldızlı Hil-

ton Bakü Oteli, en yüksek Hilton standartlarında. 2.808 m² 

zemin üzerine inşa edilen otel 25 katlı, toplam inşaat alanı 

42.160 m². Katlar boyunca devam eden galeri boşluğu, pa-

noramik asansörler ile farklı bir mekân anlayışıyla, şehrin pa-

noramasını, Hazar Denizi eşliğinde iç mekâna taşıyor. Zemin 

katında modern tasarımlı giriş holü, Lobby&Bar, All Day Res-

taurant bulunuyor. 2. ve 3. katlar toplantı ve sergi salonlarına 

ayrılmış; 1.000 m²’lik geniş bir fuaye dikkati çekiyor. Business 

Center konukların her türlü ihtiyacını karşılayabilecek şekilde 

tasarlanmış. Misafirlere ayrılan 17 katta 177 standart oda, 3 

engelli odası, 39 executive guestroom, 52 mini suite, 36 juni-

or suite, 1 adet presidential suite ve 1 adet executive lounge 

bulunuyor. En üstteki katlarda müşteriye maksimum konforun 

sunulduğu SPA, şehri panaromik gören fitness center, deniz 

manzaralı havuz ve değişik restaurantlar yer alıyor. 

Alarko Carrier’ ı Tercih Edenler 

O

S
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alışanlarımızın ve bayilerimizin katıldığı İstanbul Bölgesel 

Bayi Toplantıları’ndan ilki 7-8 Şubat’ta Çorlu Divan Otel’in-

de, ikincisi 7 Mart günü Alarko Holding Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirildi.

Bayilik Satışları Grup Koordinatör Yardımcımız Haluk Ferizoğlu 

tarafından açılışı yapılan toplantılarda, şirketimizin genel uygu-

lamaları ve 2012 yılı politikaları hakkında bilgi verildi.

5 -10 -15 - 20 ve 25. yıllarını dolduran yetkili satıcılarımıza teşek-

kür plaketlerinin verilmesiyle devam eden toplantıda gündemin 

son maddesi olan 2011 yılı yurt dışı seyahat promosyon kuraları-

nın çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu Çanakkale’den Bayer Isı Müh. 

Ltd. Şti., Bursa’dan Teknik Motor - Nejdet Gürçocuk, Aydın’dan 

Emas Mak. Ltd. Şti., İzmir’den Alkom Müh. Ltd. Şti. ve Düzce’den 

Önder Tesisat Ltd. Şti. firmaları 14 - 17 Nisan 2012 tarihinde dü-

zenlenecek olan eşli Barcelona gezisine katılmaya hak kazandılar.

CST, Türkiye’de ısıtma, soğutma, klima, pompa ve su tesi-

satı sektörlerini bir araya getiren yedek parça tedarik zin-

ciri Totaline’ın beşinci mağazasını İstanbul İkitelli’de açtı.

350 m² alana sahip mağazanın açılışı, 23 Mayıs 2012 Çarşamba 

günü Grup Koordinatörümüz Önder Şahin’in katılımı ile gerçek-

leşti.

Totaline’ın sektöründe dünyanın en büyük organizasyonu ol-

duğunu belirten Önder Şahin, “Totaline ile müşterilerimize 

yüksek kaliteli ve orijinal malzemeleri, en kısa sürede ve en 

düşük maliyetle sunuyoruz. Totaline’da hedefimiz, kendi ala-

nında Türkiye’nin dinamik ve büyüyen marketler zincirini oluş-

turmak… İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya mağazalarımızın 

ardından İstanbul İkitelli mağazamız ile bu hedefimize emin 

adımlar ile ilerliyoruz. Çalışmalarımızı her yıl bir yeni mağaza 

açma hedefi doğrultusunda şekillendiriyoruz” dedi.

Aquatherm Moskova 2012 Fuarı’ndaydık
7-10 Şubat 2012 tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilen 

Aquatherm Moskova 2012 fuarına katıldık.

29 farklı ülkeden katılımcıların yer aldığı, yaklaşık 30 bin kişinin 

gezdiği fuarda; kombi, panel radyatör, brülör, dalgıç pompa-

lar, çelik kazanlar ve hidrofor ürünlerimiz tanıtıldı.

İhraç ürünleri ile fuarda bulunmaktan ve gördükleri ilgiden 

son derece memnun olduklarını belirten Üretimden Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcımız Murat Çopur “Fuar süresince ihraç 

ürünlerimizi sergileyerek ziyaretçilere tanıtma fırsatı bulduk. 

Önceki yıllara göre çok daha hareketli geçen fuarda, özellikle 

Moskova ve bölgesinde distribütörlüğümüzü yapabilecek fir-

malarla doğrudan görüşmeler yaptık” dedi.

Bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen fuar, ısıtma soğutma, havalandır-

ma, yalıtım, tesisat, borular ve ek parçaları, pompa, banyo ve 

ekipmanları ile havuz konularını kapsıyor. Yoğun ilgi gören 

fuar Aquatherm Moskova 2012, sanayi bölgelerine yakınlık 

ve Rusya’daki en iyi fuar alanı olma özelliklerine sahip Crocus 

Expo isimli yeni ve modern alanda düzenlendi.

A

Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin; 
“Totaline’da Hedef Her Yıl Yeni Bir Mağaza ile Büyümek”

Alarko Carrier İstanbul Bölgesel Bayi Toplantısı Yapıldı

Ç
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ISK-SODEX Fuarı’na Yeni ve Modern Bir Konseptle Katıldık
larko Carrier, 2-5 Mayıs tarihleri arasında, İstanbul Fuar 

Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX İSTANBUL 2012 

Fuarı’na, farklı stand konsepti ile imzasını attı. Alarko Carrier, 

860 m²’lik özel standında ziyaretçilerine dünden bugüne ta-

rihçesini anlattı.

Alarko Carrier’ın standında; Alarko’nun, Carrier’ın ve dist-

ribütörlüğünü yaptığı Toshiba’nın kuruluşundan bugüne kilo-

metre taşları ve ürünleri hakkında bilgiler yer aldı. Ayrıca Toshi-

ba havadan suya ısı pompası, Estia, Wolf Güneş Paneli ve Solar 

Kombi, yeni geliştirilen Serena, Seradens ve Trendy kombiler 

de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 

Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, değişik stand 

tasarımlarıyla katıldıkları fuarda gördükleri ilgiden son derece 

memnun kaldıklarını belirterek “Bu yıl yarattığımız konseptle 

müşterilerimize farklı bir pencereden seslenmek istedik. Ürün-

lerimizle beraber öykümüzü ve markalarımızı daha yakından 

tanıtmak için tarihçe standımızla yer aldık. Standımıza göste-

rilen yoğun ilgi de müşterilerimizle kurduğumuz bağın gös-

tergesi oldu” dedi. Şahin, ürünleri ile ilgili olarak ise “Port-

föyümüzle dayanıklı, kaliteli, yenilikçi ürünler ile tüketicilere 

tasarruf ve konforu bir arada sunarken, çevreye maksimum 

duyarlılık gösteriyoruz. Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik tüm 

dünyanın odaklandığı bir konu… Bizim de üretim süreçlerimiz-

de ve ürün performanslarında önceliğimiz” dedi. 

A

Yetkili Satıcılarımız Denizli’de 8. Ege Tarım, Sera ve 
Hayvancılık Fuarı’nda

GS Park Fuar Alanı’nda bu yıl 8. kez düzenlenen AEGEANAGRI 2012 Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’na iki yetkili satı-

cımız katıldı.

Fuarın açılış töreni, Denizli Vali Vekili Halil İbrahim Ertekin, Denizli Belediye Başkan Vekili Sezai Güralp, Denizli Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürü Yusuf Gülsever, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 

Tan’ın ve çok sayıda protokolün katılımı ile gerçekleşti.

Fuara, yetkili satıcılarımızdan Garanti Su Ltd. Şti. ve Işık Mühendislik Ltd. Şti. ile birlikte İzmir Büro çalışanlarımız katıldı. İki ayrı 

standla katıldığımız fuarda, su basınçlandırma ürünleri, dalgıç pompalar, hidroforlar ve sirkülasyon pompalarımız sergilendi.

E

Alarko Carrier Ürünleri Climatherm Fuarı’nda
ebze Fabrika’mızda üretilen Carrier çatı tipi klimalar, Yu-

nanistan’daki Climatherm Fuarı’nda sergilendi.

Gebze Fabrika’mızda 2004 yılından beri üretilen ve 2012 yılı 

başında yeni serisi piyasaya sunulan Carrier marka çatı tipi kli-

malar, Yunanistan’da 1-4 Mart 2012 tarihlerinde düzenlenen 

Climatherm Fuarı’nda sergilendi.

1990 yılından beri düzenlenen Climatherm fuarı, HVAC ala-

nında Yunanistan’ın en büyük fuarlarından birisidir. “Climat-

herm” bu yıl yaklaşık 20.000 kişiye ev sahipliği yaptı.

G



15

9 Mayıs 2012 tarihinde Bolu Sanayici ve İş Adamları 

Derneği’nde toplu konutların yöneticilerine yönelik ısı gideri 

paylaşım sistemi tanıtım semineri gerçekleştirildi.

Tanıtım semineri, İstanbul Büro Bayi Sorumlumuz Ersin 

Yüksel’in katkılarıyla, Bolu Yetkili Satıcımız Kalorimarket Ltd. 

Şti. tarafından organize edildi. Aynı eğitim 23 Mayıs 2012’de 

Gebze Konferans Salonu’muzda yetkili satıcılarımıza verildi. 

Satış Sorumlumuz Ekrem Karaman tarafından ısı paylaşım sis-

temleri ürün, satış ve montaj bilgilerinin verildiği seminere 79 

kişi katıldı.

ACST’den Bolu Toplu Konutları’na Isı Gideri Paylaşım Sistemleri
Tanıtım Semineri

Adana İnşaat ve IHS (Isıtma, Havalandırma ve Soğutma) 
2012 Fuarı’ndaydık

16-19 Şubat 2012 tarihlerinde, Adana Uluslararası Fuar 

Merkezi’nde TÜYAP tarafından organize edilen İnşaat ve IHS 

fuarında, yapı-inşaat ve ısıtma-soğutma-havalandırma sektö-

ründen 180 firma stand kurdu. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 

Adana ve çevresinde doğalgazın hızla yaygınlaşıyor olmasın-

dan dolayı ziyaretçilerin ısıtma sektörüne ilgisi yoğundu.

Şirket çalışanlarımızdan Ankara Büro Satış Müdür Yardımcıla-

rımız Ali İsmet Koçak ile Özgen Çoğulu, Satış Mühendisimiz 

Alper Özgür ve Adana Büro Müdürümüz Tuncay Yağanak, 

yetkili satıcılarımızdan Tokcay Makina ve BMİ Mühendislik’in 

ortaklaşa açtıkları standın açılışında hazır bulundular. Adana 

Büro Satış Mühendislerimiz Nuri Akdağ ile Soner Tanrıverdi 

tarafından desteklenen ve ziyaretçilere bilgi verilen bayi stan-

dımızda özellikle kombilere, panel radyatöre ve Toshiba klima-

lara olan ilgi fazlaydı. Diğer yetkili satıcımız Şanıvar A.Ş. de, 

satışını yaptığı endüstriyel malzemelerle beraber ürünlerimizi 

sergileyerek katılımcıları bilgilendirdi. Fuara Adana’nın yanısıra 

çevre illerden de çok sayıda ziyaretçi geldi.

zmir Büro çalışanlarımız tarafından, doğalgaz dağıtım sü-

recinin bu yıl başladığı Aydın ili Nazilli ilçesinde doğalgaz 

işi yapacak firmalara ve makina mühendislerine 5 Nisan 2012 

tarihinde Makina Mühendisleri Odası İlçe Temsilcilik Toplantı 

Salonu’nda doğalgaz konusunda eğitim semineri düzenlendi.

Doğalgaz, doğalgazın merkezi ve bireysel kullanımı ile yatırım 

maliyetlerinin fizibilitesi hakkında bilgiler içeren eğitim, İzmir 

Büro Isıtma Ürünleri Müdür Yardımcımız Mustafa Gürsoy tara-

fından verildi. Eğitime Nazilli ilçesine bağlı toplam 45 makina 

mühendisi ve firma sahibi katıldı. 

İ
Nazilli’de Doğalgaz Eğitimi
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zmir Büro çalışanlarımız ve Denizli Bölge Yetkili Satıcılarımız 

ile birlikte organize edilen eğitim, 4 Nisan 2012 tarihinde 

Denizli Makina Mühendisleri Odası Toplantı Salonu’nda verildi.

“Yoğuşmalı Kazanlar ve Güneş Enerji Sistemleri” konulu eğitim, 

İzmir Büro Isıtma Ürünleri Müdür Yardımcımız Mustafa Gür-

soy tarafından verildi. Eğitime, Denizli ilinde faaliyet gösteren 

taahhüt firmaları ve makina mühendisleri yoğun ilgi gösterdi. 

Toplam 80 makina mühendisinin katıldığı eğitim 3 saat sürdü.

29 Şubat-2 Mart 2012 tarihleri arasında Bakü Hilton Oteli’nin 

teknik personeline Alarko Carrier Satış Sonrası Hizmetler Ba-

kım ve Süpervizyon Şefi Tolga Aydınlı tarafından teknik müş-

teri eğitimi verildi.

19 XR santrifüj su soğutma grupları ve 30 RB hava soğutmalı 

kondanserli su soğutma gruplarınının anlatıldığı eğitimde, ilk 

gün 30 RB su soğutma grupları, ikinci gün 19 XR santrifüj su 

soğutma grupları hakkında teknik ve teorik bilgiler eğitim do-

kümanları üzerinden katılımcılara aktarıldı. Eğitimde, cihazla-

rın günlük işletilmesi, bakımı, genel kullanımı yanında arıza ve 

problem çözme hakkında da bilgi verildi.

İ
Denizli’de Yoğuşmalı Kazan ve Güneş Enerji Sistemleri Eğitimi

İ
Aydın’da Yoğuşmalı Kazan ve Güneş Enerji Sistemleri Eğitimi

zmir büromuz ve Aydın bölge bayilerimiz tarafından organi-

ze edilen “Yoğuşmalı Kazanlar ve Güneş Enerji Sistemleri” 

eğitimi 24 Nisan 2012 tarihinde Aydın Makina Mühendisleri 

Odası Toplantı Salonu’nda düzenlendi.

Bayilik Satışları Müdür Yardımcımız Mustafa Gürsoy tarafın-

dan verilen, Aydın bölgesinde faaliyet gösteren taahhüt firma-

ları ve makina mühendislerinden 43 kişinin katıldığı eğitim 3 

saat sürdü.

Sistem Yetkili Servislerimiz ABB Sürücüleri Teknik Eğitiminde
20 Şubat 2012 tarihinde merkezi sistem yetkili servislerimiz, Satış Sonrası Hizmetler Bakım ve Süpervizyon Şefimiz Tolga Aydınlı 

tarafından organize edilen ve ABB Servis Müdürü Özgür Horasanlı tarafından verilen ABB Sürücüleri teknik eğitimine katıldı. 19 

XR santrifuj su soğutma gruplarında kullanılan ABB ACS800 sürücü ailesi hakkında teknik bilgilerin aktarıldığı eğitime, İstanbul 

yetkili servislerimiz bünyesinde çalışan 6 teknisyen ve Satış Sonrası Hizmetler departmanımızdan iki personel katıldı. Aynı eğitim, 

14 Mart 2012 tarihinde de tekrar edildi.

Azerbaycan Hilton Bakü Otel’i Teknik Personeline Eğitim



17

larko Şirketler Topluluğu’nda 2. senesini tamamlayacak 

olan MBA programı ilk mezunlarını vermeye hazırlanıyor. 

Şirketin iç kaynaklarından geleceğin yöneticilerini yetiştirme-

yi hedefleyen program, aynı zamanda bu yönetici adaylarının 

disiplin, motivasyon, uyum yeteneği gibi yetkinlikler kazanma-

sında da etkin bir rol oynuyor.

7’şer kişiden oluşan Mühendislik, Mali İşler, Satış-Pazarlama ve 

Destek Birimler sınıflarında teknik, kişisel gelişim, genel kültür 

ve yönetim eğitimleri verilmektedir. Sadece şirket içi eğitimler-

le sınırlı kalmayıp outdoor eğitimlerle de katılımcıların teknik 

bilgilerine ek olarak sosyal gelişimlerine de katkıda bulunul-

maktadır. Ayrıca tecrübe ve görüş paylaşımları, katılımcıların 

vizyonlarının gelişmesine de yardımcı olmaktadır.

Programın 2. senesinde kişisel gelişim ve outdoor eğitimler 

tüm hızıyla devam ederken, yönetsel gelişim ve teknik eğitim-

lere ağırlık verilmektedir. Uygulanan teknik eğitimler her grup 

için farklılık gösterirken, yönetsel gelişim eğitimleri bütüm katı-

lımcılara eşit bir şekilde uygulanarak ortak bir yönetim anlayışı 

oluşturulması sağlanmaktadır. Eğitimlerin bir kısmının outdoor 

eğitim olması katılımcılarda özgüven, grup çalışma yetisi, yö-

neticilik ve ekip ruhu gibi kavramların pekişmesinde büyük bir 

rol oynamaktadır.

Katılımcılar ilk senelerinin sonunda Alarko’ya yönelik uygula-

nabilir projeler üreterek bu projeleri üst yönetime sundular. 

İkinci senenin sonunda ise katılımcılar gene Alarko’ya yönelik 

ve uygulanabilir projeler hakkında tez yazmaya hazırlanmak-

tadırlar.

Gerekli niteliklere sahip tüm çalışanlarının başvurusuna açık 

olan Alarko MBA programı, gelecek sene de yeni öğrencileriy-

le yoluna devam edecektir.

A

Alarko MBA 2. Yılında
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27. Dönem AİK Genel Kurulu

G enel Kurulumuz; AİK Üyelerimiz, 27. Dönem AİK Yöne-

tim ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile değerli yöneticileri-

mizin katılımıyla gerçekleştirildi.

27. Dönem faaliyetlerine ilişkin bilgilerin verildiği, yeni se-

çim sisteminin aktarıldığı Genel Kurulumuz, 27. Dönem 

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesiyle 

devam etti. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Vedat 

Alaton, Alarko Holding Genel Koordinatörü Sn. Ayhan Yav-

rucu ve Holding Mali İşler Koordinatörümüz ve AİK’dan so-

rumlu olan yöneticimiz Sn. Mustafa Filiz yaptıkları konuşma-

larıyla bizlere ışık tuttular.

Genel Kurulumuz 28. Dönem AİK Yönetim Kurulu’nun tanı-

tılması ve onaylanması ile son buldu.

Alarko İstikbal Kulübü
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roje Geliştirme Komitemizin ilk projesi olarak duyuruya 

çıktığımız ilk andan itibaren büyük heyecanla karşılanan ve 

yüksek katılım sağlanan Kurumlararası Dragon Bot Yarışması 

Festivali 26-27 Mayıs 2012 tarihlerinde Haliç’te düzenlendi.

Bu sene ilk defa ve Topluluk çapında katılım göstermiş olduğu-

muz etkinlikte yarışmacılarımız suda, destek ekibimiz sahada, 

taraftarlarımız da yanımızda heyecanlı, eğlenceli ve bir o kadar 

da başarılı bir haftasonunun tadına vardılar. 

Türkiye’nin kurumsal anlamda düzenlenen en geniş katılım-

lı sportif motivasyon ve pazarlama organizasyonu olmasının 

yanında 120 takım ve 10.000 üzerinde bir kitleyi ağırlayan or-

ganizasyonda, ALARKO adını en başarılı şekliyle temsil eden 

ekibimiz, yarışmadan iki dalda derece alarak kupa ve madalya 

ile dönmeyi başardı.

P

Dragon Fest - 2012
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larko Holding bünyesinde yer alan şirketlerimizden 12 

takımın katıldığı turnuvamızda yaklaşık 140 çalışanımız 

mücadele etmiştir. 

Turnuvaya Alarko Carrier’dan Kapalı Devre, Alarko Forest, Pi-

ranalar, Alarko City, Totalions;

Attaş’tan Cinecity Team, HCC Etiler, Hillside Trio ve Park Ran-

gers; Alsim’den Alsim United ve Seferoğulları 3.41; Alarko 

Holding’ten Alarko MBA takımları katıldı. 

İlk üç haftada devam eden grup maçlarının ardından 8 takım 

çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek Final ve Yarı Final maçlarının ardından 19 Mayıs 

2012’de oynanan Alsim United - Hillside Trio final maçıyla 

Alsim United takımının şampiyonluğu, Hillside Trio takımının 

ikinciliğiyle turnuvamız sona erdi.

AİK Futbol Turnuvası 2012 Şampiyonu Alsim United’ı tebrik 

eder, turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza ve oyuncularına, 

dostça ve centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür ederiz.

2013 AİK Futbol Turnuvasında görüşmek umuduyla!

A
AİK Futbol Turnuvası - 2012

Bowling Turnuvası
07 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen etkinli-

ğimize 12 Alarko çalışanı katıldı. Katılımcıların bir arada za-

man geçirme fırsatı bulduğu turnuva ayrıca tatlı bir rekabete 

de sahne oldu. Gelenekselleşmesini ve her geçen yıl katılımın 

artarak devam etmesini beklediğimiz turnuvada kazanan katı-

lımcılarımız ise aşağıdaki gibi oldu.

 

Erkekler katagorisinde;

1- Umut Alpagot

2- M. Samet Uslu

3- Zafer Ata Büyük 

Bayanlar katagorisinde ise;

1- Selin Yıldırım

2- Melike Çardak

3- Zeynep Yıldırım 
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S
AİK Kapadokya Gezisi

osyal Etkinlikler kapsamında düzenlenen, iki gece Ürgüp 

Dedeman Otel konaklamalı gezide, masalsı diyar adım 

adım gezildi. Kızıl Vadi, Hacı Bektaş, Ihlara Vadisi ve Ürgüp ge-

zilen bölgeler arasındadır. 

Üç günlük haftasonu tatilini değerlendiren katılımcılarla birlik-

te, mağaranın içine oyularak yapılmış bir restoranda ülkemizin 

halk oyunları izlenmiş ve ev yapımı şarapları tadıldı. 

Turasan Şarap Fabrikası ziyaret edilerek şarap yapımı hakkında 

bilgi alındı. Seramik sanat evleri ziyaret edilmiş ve çamurla kase 

yapma fırsatı yakalandı. 

35 kişinin katıldığı gezide açık hava müzeleri gezilerek bölgede 

yaşamış medeniyetler hakkında bilgi alındı. 

Bölgenin değerli taşları hakkında bilgi alınarak bolca alışveriş 

keyfi yaşandı. Yeraltı şehri ziyaret edilerek yerin 8 kat altına 

inildi. Bu keyifli gezinin ardından bir sonraki gezimizde tekrar 

buluşmak üzere anlaşılarak seyahatimiz son buldu.

AİK Tekne Turu
27. Dönemin son etkinliği olan Tekne Turu Etkin-

liğimiz; AİK Üyelerimiz, Alarko çalışanlarımız ve 

misafirlerimizin geniş katılım göstermesiyle başla-

mış olup, eşşiz boğaz manzarası eşliğinde sürpriz-

lerle birlikte devam etti.

Etkinliğimizde katılımcılarımız hem sohbet edip 

birbirini tanıma, hem dönemin yorgunluğunu 

müzik eşliğinde atma fırsatı yakalamış olup, ye-

meklerini güzel boğaz manzarası karşısında yeme 

imkânı da buldular.

80’den fazla katılımcı, bol eğlence, müzik ve 

sürprizlerimizle söz verdiğimiz gibi Boğaz’ı salla-

dığımız etkinliğimizde, gerek üyelerimiz gerekse 

misafirlerimizle birlikte kaynaşmanın tadına var-

makla kalmayıp tekrar yeni dönem etkinliklerinde 

görüşmek üzere sözleşerek ayrıldık.
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alık tüketiminin artırımına yönelik verdiği destek 

ve çalışmalarla adından söz ettiren Alarko - Leröy, 

sektöre kazandırdığı ivme ile alternatif çözümlere ışık 

tutuyor. Sayısız balık çeşidine farklı kullanım alanı sağ-

layarak hem göze hem damağa hitap ediyor. 

Dünya genelinde denizlerdeki balık çeşidinin azalmasına oran-

la deniz ürünlerine olan ilgi, sağlıklı beslenme bilincinin yaygın-

laştırılmasında başrol oynuyor. Deniz ürünlerinin tüketim oranı 

artarken, doğal balık üremesinin aynı oranda artış göstereme-

mesinden yakınan Alarko - Leröy Genel Müdürü Bülent Işık, 

bu durumu bilinçsiz balık avcılığına ve üreme dönemlerinde 

dikkat edilmeden yapılmasına bağlıyor.

“DESAD sektörün yapılanmasına hız kazandırıyor”

Deniz Ürünleri Sanayi Derneği (DESAD)’dan örnek veren Işık, 

Türk deniz ürünleri sanayinin son yıllarda gösterdiği gelişime 

paralel olarak sektörel yapılanma ve temsil gücü ihtiyacına ya-

nıt vermek amacıyla, bu alandaki sanayicilerin ortak çalışma-

larda bulunduklarına dikkat çekiyor. Işık’ın da yönetiminde yer 

aldığı DESAD, sektörün yapılanmasına ve mesleki gelişimine 

katkıda bulunuyor. Bu amaç ile sürdürülen çalışmalar sonu-

cunda deniz ürünleri sanayisinin öncü kuruluşları ortak karar-

larla sektöre katkı sağlayacak projelerine hız kesmeden devam 

ediyor. 

Türkiye’nin AB ile entegrasyon sürecinde olduğunu hatırlata-

rak, ekonomik ve ticari alanlar başta olmak üzere kamu ve 

özel sektör kuruluşlarının yeni bir yapılanma süreci içerisinde 

bulunduğundan bahseden Işık: “Türkiye ekonomisi içinde çok 

önemli bir potansiyel gücü taşıyan deniz ürünleri, bugüne ka-

dar çok yönlü yapısal ve güncel sorunlar ile karşı karşıya kal-

makla birlikte, temel mesleki sorunlarına bugüne kadar ortak 

çözümler oluşturmada çok aktif projeler geliştirememişti” di-

yor. Bu bağlamda DESAD sayesinde deniz ürünleri sanayicileri-

nin bugünkü kurumsal yapısı ile temsil gücü kazanması sektör 

açısından olumlu gelişmeler doğuruyor. 

“Acilen balıkçılık bakanlığı kurulmalı”

Deniz ürünleri sektörünün kurumsal anlamda yavaş adımlarla 

büyümesiyle birlikte sektörde eğitimli yetişmiş eleman sayısının 

yeterli olmaması, devletin desteğine olan ihtiyacı büyük dere-

cede etkiliyor. “Şu anda mevcut olan Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü olumlu bir adım olmakla birlikte, zaman za-

man sektörün ihtiyacına yeterli gelemiyor” diyen Işık, üç tarafı 

denizlerle kaplı ülkemizde balıkçılıkla ilgili politikaların belirlen-

mesi için acilen Balıkçılık Bakanlığı’nın kurulmasının gereklili-

ğine sektördeki kuruluşlar olarak inanmakta olduklarını belir-

tiyor. Arasında Japonya, Fransa, Norveç, Kanada gibi gelişmiş 

ülkelerin yanı sıra Umman, Moritanya gibi ülkelerin de dahil 

olduğu 15 bölgede Balıkçılık Bakanlığı bulunuyor. Firmaların 

kurumsal gelişimine katkı sağlayacak bu yöndeki gelişim sek-

töre yeni girecek pek çok firma için de istihdam kapısı oluyor. 

Türk damak tadına uygun, pratik ürünler

Alarko - Leröy olarak, deniz ürünleri sektörünün daha da 

büyüyeceğine inanarak bu yöndeki yatırımlarını her yeni dö-

nemde daha da genişletmeyi hedefleyen firma, 2012 yılı için 

yaklaşık bir milyon dolarlık yatırım hedefliyor. “Bu yatırımlar-

la istihdamda da büyüme olacak. Üretim tesislerimizde kat-

ma değerli ürün yelpazemizi her yıl biraz daha büyütüyoruz” 

sözleriyle Alarko - Leröy’ün üretim gamına dikkat çeken Işık, 

tesislerinde her mevsim tüketilebilecek deniz ürünlerini özel 

işlemlerden geçirerek Türk damak tadına uygun, hijyenik ve 

pişirilmesi pratik ürünler geliştirdiklerini belirtiyor. Işık, katma 

değerli bu ürünleri hem iç pazar hem de dış pazarda satışa su-

narak, devlet ekonomisine ve sektöre katkıda bulunmaya özen 

gösterdiklerini belirtiyor. 

B
Alarko – Leröy Su Ürünleri Sektöründe Yoluna Hızla Devam Ediyor
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Lezzetli Tarifler
DOMATES SOSLU NORVEÇ USKUMRU SOTE
MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

• 2 Adet Uskumru Fileto 
• 1 Diş Sarımsak 
• 1 Adet Orta Boy Soğan 
• 4 Çorba Kaşığı Domates Salçası 
• 1 Adet Balık Bulyon 
• 8 Adet Siyah Zeytin 
• Taze Fesleğen 
• Zeytinyağı 
• Tuz, Karabiber

HAZIRLANIŞI: Filetoların her iki yüzüne isteğe bağlı miktarda tuz ve karabiber serpilir ve her bir fileto iki eşit parçaya kesilir. Tavaya zeytinyağı 
eklenerek kızdırılır ve filetolar yaklaşık 4–5 dakika kızartılır. Soğan ve sarımsak ince kıyılır. Çekirdekleri çıkarılan siyah zeytinler dilimler halinde 
kesilir. Sarımsaklar ayrı bir tavada zeytinyağı ile hafif kızartılır. İnce kıyılmış soğanlar da tavaya eklenerek yumuşayıncaya kadar karıştırılır. Doma-
tes salçası, iki su bardağı sıcak suda kıvamlı hale gelinceye kadar karıştırılır. Sıcak suda eritilen domates salçası da tavaya eklenerek yaklaşık 2–3 
dakika pişirmeye devam edilir. Son olarak balık bulyon, dilimlenmiş siyah zeytinler ile isteğe bağlı miktarda tuz ve karabiber eklenerek kayna-
maya bırakılır. Servis tabağına yayılan domates sosunun üzerine uskumru filetolar yerleştirilir, taze fesleğen yaprakları ile süslenerek servis edilir.

Etkinlikler

Alarko-Leröy, ürünleri ile hem göze hem de damağa hitap 

eden etkinliklerde yer almaya devam ediyor.

Şubat ayında Antalya şubesinde şaşırtıcı tatların yer aldığı şef-

lere yönelik etkinliğin ardından, İstanbul Nişantaşı’ndaki Sokak 

Yemek Festivali’nde aynı şaşırtıcı lezzetler balıkseverleri mutlu 

etti. Özellikle somonlu kazandibi büyük ilgi gördü. 

Kazandibinin somondan yapıldığını öğrenen katılımcıların şaş-

kınlığı tadım sonrası yerini beğeniye bıraktı. Deneyenler, so-

monlu kazandibini tavuklusundan daha hafif ve leziz bulduk-

larını söylediler.

Norveç Büyükelçiliği’nin Ulusal Günü nedeniyle Ankara’da dü-

zenlenen resepsiyona ise Alarko-Leröy sıradışı somon lezzetle-

ri ile farklılık kattı. Norveç Büyükelçisi Janis Bjorn Kanavin ve 

Bülent Işık birlikte davetliler için otelin mutfağında somonlu 

çiğ köfte hazırladılar. Konuklar arasında bulunan Avrupa Birliği 

Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, somonlu çiğ köfte ve 

kazandibini çok lezzetli bulduğunu söyledi.

Su ürünleri alanındaki çalışmalara desteklerini sürdüren Alar-

ko-Leröy, geçtiğimiz mayıs ayında ise Su Ürünleri Fakülteleri-

nin 30. yılı kutlamaları çerçevesinde konuklara somon ziyafeti 

verdi. Etkinlik sırasında su ürünleri sektörünün gelişimine kat-

kılarından dolayı İshak Alaton’a teşekkür plaketi verildi. Plaketi 

vekaleten alan Bülent Işık, yaptığı konuşmada, su ürünlerini 

işleme sektörünün ülkemizde ulaştığı ivmeyi çok heyecan verici 

bulduğunu söyledi. Özellikle su ürünleri mühendislerinin sek-

tör için çok değerli olduğunu vurguladı. 
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Hillside Beach Club, İngiltere’nin En Yüksek Tirajlı Gazetelerinden 
Daily Express’te

Hillside Su Almanlar’ın Meşhur Seyahat Dergisi Geo SAISON’da

ngiltere’nin en yüksek tirajlı günlük gazetelerinden DAILY 

EXPRESS’te Hillside Beach Club’dan övgüyle bahsedildi. 

Daily Express, mavi bayraklı plajı ve yemyeşil çam ormanlarıyla 

çevrili, Fethiye’nin en güzel koylarından Kalemya’da bulunan, 

Hillside Beach Club’ın üstün servis anlayışını, zengin aktivite 

seçeneklerini ve hem ailelere, hem de genç çiftlere hitap eden 

yönünü ön plana çıkarttı. Haberde ayrıca, yemek seçenekle-

rinden, çocuklara yönelik hizmetlerden ve odalardan övgü ile 

bahsedildi.

Almanya, Avusturya, İngiltere ve Rusya gibi ülkelerde sayısız 

gazete ve dergiye konu olan Hillside Beach Club, Alarko 

Turizm Grubu yönetiminde, 2012 yazında da hizmet kalitesi 

ve özgün uygulamaları ile turizmde Türkiye’nin gururu olmaya 

devam ediyor.

İ

çıldığı günden bugüne kadar Almanya, İngiltere, Hollan-

da gibi ülkelerde sayısız gazete, dergi ve online mecraya 

haber olan Hillside Su, Almanya’nın en çok okunan seyahat 

dergilerinden biri olan GEO SAISON’un Şubat sayısında yer 

aldı. 

GEO SAISON, Hillside Su’dan “Bu otel bir ifade biçimi” başlı-

ğı ile bahsetti. Haberde Hillside Su’yun mimarı Eren Talu’nun 

60’ların yalın çizgilerinden referans alan beyaz üzerine kurdu-

ğu minimalistik mimarisini “göz kamaştırıcı” olarak tanımladı. 

Lobiden odalara her yerin beyaz olduğunu vurgulayan yazıda, 

300 kişilik Hillside Su kadrosunun da baştan aşağı beyazlar 

içinde tam bir bütünlük gösterdiği belirtildi. 

A

Rezervasyon için: 0242 249 07 00  www.hillsidesu.com
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Cinecity Dev Sinema Perdesindeki Rekabet Sonuçlandı
inecity Sinemaları ve Coca Cola işbirliği ile gerçekleşen 

“Cinecity Dev Sinema Perdesinde Futbol Turnuvası” 

5 Haziran günü gerçekleşen heyecan dolu bir finalle son bul-

du. Kazanan takım Kiev’de gerçekleşecek “Euro 2012 Çey-

rek Finali”ne gitmeye hak kazandı.

Cinecity Sinemaları’nın Coca Cola işbirliği ile düzenlediği 

“Cinecity Dev Sinema Perdesinde Futbol Turnuvası” Wings 

Cinecity Trio’da gerçekleşen heyecan dolu bir final ile gali-

bini buldu. Wings Cinecity Trio’nun dev sinema perdesinde 

heyecan dolu saatler geçiren takımlar kıyasıya mücadele ettiler 

ve Pes 2012’deki iddialarını gösterdiler. “Cinecity Dev Sine-

ma Perdesinde Futbol Turnuvası”nın galibi olan takımdan 

Ömer Faruk Us ve Kiper Ayıran’a ödülünü Coca Cola Yerinde 

Tüketim Özel Müşteriler Ürün Yöneticisi Lale Balaşoğlu ve Ye-

rinde Tüketim Ürün Müdürü Seçil Büyükağaoğlu takdim etti. 

Turnuva boyunca centilmence rekabet eden takımlar, Euro 

2012 Çeyrek Final’ine gitmeye hak kazanan takımın mutlulu-

ğunu paylaşarak final gecesinden ayrıldılar. 

C

www.cinecity.com.tr

Cinecity Trio Açık Hava Sineması
az akşamları elinizde harika bir kokteyl, palmiyeler 

eşliğinde şezlonglar üzerinde keyfinize keyif katacak 

bir ortam, lezzetli patlamış mısırlar ve açık hava sinema 

perdesinde beklediğiniz film! 

Sinemaseverlerin vazgeçilmez adresi Wings Cinecity Trio 

Açık Hava Sineması Haziran ayında sezonu açtı.

Alarko Turizm Grubu bünyesinde hizmet veren Wings Ci-

necity Trio Açık Hava Sineması’nda her Çarşamba, Cuma 

ve Pazar akşamları en yeni, en güzel filmleri rahat şezlonglar-

da ve minderlerde izleyebilir, seyir keyfini artıran ses sistemiyle 

açık havanın tadını film izleyerek çıkarabilirsiniz... 

Bu yaz da sezonun en iddialı filmlerini ve ön gösterimleri havuz 

başında konforlu bir ortamda izleme imkânı sunan Wings Ci-

necity Trio’da yaz gecelerinin keyfi açıkhava sineması ile ikiye 

katlanacak. 

Wings Cinecity Trio Açık Hava Sineması yaz sezonunun 

yine en keyifli mekânlarından olacak.  

Y

www.cinecity.com.tr   

www.acikhavasinemasi.com



26

illside City Club-Etiler üyeleri İstanbul’un en güzel 

manzaralarından birine sahip olan Suada’da yaz 

boyunca havuz keyfi yaşıyor. Hillside City Club-İstinye, 

New York’a özgü “teras havuz” konseptini yansıtırken, 

Hillside City Club-Trio ise Anadolu Yakası’nda güneşin 

tadını çıkarmak isteyenleri ağırlıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Hillside City Club’larda 

spor ve havuz keyfi bir arada yaşanıyor. Üstelik Hillside City 

Club-Etiler üyeleri her yıl olduğu gibi bu sene de yaz sezo-

nu boyunca Suada’nın havuzundan ücretsiz yararlanabiliyor-

lar. Hillside City Club’lardaki gibi Suada’da havuz keyfi yapan 

Hillsider’lar da yaz boyunca sürpriz etkinliklerin tadını çıkara-

bilecekler. 

Alarko Turizm Grubu’nun bir spor merkezinden öte konsep-

tiyle hizmet veren işletmeleri Hillside City Club’lar, üyelerinin 

yanı sıra üye olmayan misafirlerine de iyi zaman geçirebilecek-

leri ortamlar sunuyor. Şehirde havuz ve güneşin tadını çıkar-

mak isteyenlerin buluşma noktası olan Hillside City Club’lar, 

eğlenceli aktivitelerin ve keyifli sohbetlerin ayrıcalıklı mekanı 

olmayı yaz sezonu boyunca sürdürecek.

Hillside Teras ile şehirden kopmadan tatile çıkın

İstinyePark içinde yer alan Hillside City Club-İstinye, New

York teraslarının havuz konseptini yansıtan Hillside Teras ile 

şehrin ortasında ferahlatan molalar sunarak kendinizi tatilde 

hissetmenizi sağlıyor. Hillside City Club-İstinye antrenmanlar 

için kullanılan ve su altında müzik dinlenebilen kapalı havuzu-

nun yanı sıra keyif yapılabilecek ayrı bir açık havuz, jakuziler 

ve güneşlenme terasları ile İstanbullular’a şehrin ortasında tatil 

duygusu yaşatıyor. Hillside Teras aqua aerobik, yoga ve pila-

tes dersleri, havuz başında sinema keyfinin yanı sıra tüm mi-

safirleri için hazırladığı özel sürprizlerle dolu sportif partileriyle 

sıcak yaz günlerinin vazgeçilmez mekânı olarak öne çıkıyor. 

Hillside’ın güneşlenme terasları, mimar Barbara Pensoy tara-

fından kırmızı ve beyaz tonlarda dekore edildi. Havuz çevresi 

ve terasındaki özel tasarıma sahip locaları, şezlongları, Cool 

Pool by “Before’n After” kafenin nefis menüsü ve serinleten, 

renkli kokteylleriyle Hillside Teras şehirden kopmadan tatil key-

fi sunuyor. Tüm bu keyiflerin yanı sıra Hillside Teras’ta güneş-

lenirken özel bir hatla Sanda Spa’ya bağlanabilir, terasta tatil 

keyfinizi masajla uzatabilirsiniz.

Hillside City Club
Tüm Hillside City Club üyeleri yaz boyunca havuz keyfini doyasıya yaşıyor

H
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Hillside City Club-İstinye’de havuz keyfi: 

Üye misafiri-hafta içi: 35 TL

Üye misafiri-hafta sonu: 70 TL

Dışarıdan gelen hafta içi: 60 TL

Dışarıdan gelen hafta sonu: 95 TL

Anadolu Yakası’nda spor ve havuz keyfi Hillside City 

Club-Trio’da birleşiyor.

Hillside City Club-Trio’nun palmiye ağaçları ve geniş çim alanla-

rıyla çevrelenmiş havuzu, üyelerine ve üye misafirlerine egzotik bir 

ortamda güneşin keyfini çıkarma olanağı sunuyor. Dileyen üyeler 

Hillside-Trio’nun deneyimli eğitmenlerinin verdiği stilize yüzme 

derslerine de katılabiliyorlar. Havuz voleybolu, matkot, ping-pong, 

aquapump, boot-camp, çimde YogaFit gibi birbirinden neşeli 

oyun ve egzersizler deneyimli eğitmenler eşliğinde eğlenceyi do-

ruğa çıkartıyor. İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bulunan Hillside 

City Club-Trio’nun açık hava sinemasında geceleri yıldızların al-

tında şezlongunuza uzanarak vizyon filmlerini izleyebiliyorsunuz. 

Hillside City Club-Trio’da havuz keyfi:

Üye misafiri-hafta içi: 30 TL

Üye misafiri-hafta sonu: 60 TL

Dışarıdan gelen yetişkin-hafta içi: 40 TL

Dışarıdan gelen çocuk-hafta içi: 15 TL

www.hillsidecityclub.com

Hillside City Club-Etiler: 0212 352 23 33

Hillside City Club-İstinye: 0212 367 20 00 

Hillside City Club-Trio: 0216 324 11 11

Bir Masajla İki Özel Mesaj
“İyi hissettirme” misyonuyla Alarko Turizm Grubu’na bağlı olarak 

faaliyet gösteren SANDA SPA Uzakdoğu esintileri taşıyan birbirin-

den rahatlatıcı 60’ı aşkın terapi seçeneğiyle benzersiz bir spa hizme-

ti sunuyor. Ayrıca özel bir armağan arayışında olanlar için zengin 

seçenekler de oluşturan  SANDA SPA’dan satın alınan her hediye 

çeki Hillside Ormanı’na bir ağaç kazandırıyor.  SANDA SPA’dan 

bir hediye çeki satın alındığında, bu armağanın sahibi adına Hillside 

Ormanı’na bir ağaç dikiliyor. Bu sayede,  SANDA SPA  Hediye 

Çeki satın alanlar sevdiklerine “hem seni hem doğayı çok seviyo-

rum” demenin keyfini yaşıyorlar.  SANDA SPA’nın geniş menüsün-

de yer alan masaj alternatiflerinin yanı sıra, geleneksel Türk hamamı 

ritüeli ve Elemis bakımları da şık tasarımlı hediye çekleriyle armağan 

edilebiliyor. 6 ay geçerli olan bu hediye çekleri istenildiği zaman 

kullanılabiliyor. Hediye ettiğiniz her masaj ile birlikte sevdiklerinize 

Hillside Ormanı’nda bir de ağaç armağan etmenin mutluluğunu 

yaşayabilirsiniz.

www.facebook.com/sandaspa

www.sandaspa.com 

SANDA SPA-İstinye: 0212 367 2060 

SANDA SPA-Trio: 0216 472 0072

SANDA SPA-Etiler: 0212 352 2500
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Sporun İstanbul Hâli

az mevsiminde açık havada eğlenerek spor yapmak, buna 

bir de İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasını ve masmavi 

sularda sürecek bir tekne keyfini eklemek kuşkusuz yoğun 

iş hayatı içerisinde en çok özlenen anlardandır. Günümüzün 

stresli temposunda bu tür keyifli molalar vermek, yeni güne 

zinde ve iyi bir başlangıç yapmayı da kolaylaştırıyor. Uzmanla-

rın açık havada yapılan egzersizlerin hem beden hem ruh sağ-

lığına iyi gelebileceğini vurgulaması da bu tespiti pekiştiriyor. 

Hillside, tam da bu fikirlerden yola çıkarak, her yıl bahar ve 

yaz aylarında üyeleri için açık havada çok eğlenceli spor akti-

viteleri planlıyor, Hillside Work-Out organizasyonları ile şehir 

hayatının yorucu ve stresli atmosferinden hızla uzaklaşmaları-

na yardımcı oluyor. 

“İyi hissettirme” misyonuyla faaliyet gösteren Alarko Turizm 

Grubu’na bağlı Hillside City Club-Etiler Hillside Work-Out 

ile üyelerine 2 Haziran Cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda 

spor dolu bir gün yaşattı. İstanbul Boğazı’nın etkileyici görü-

nümü ve yalıların görkemli manzarasının eşlik ettiği bu yolcu-

luk sırasında üyeler, Boğaz’ın masmavi sularına açılarak güne, 

huzuru sporun enerjisiyle birleştiren Yoga Shape egzersizle-

riyle başladılar. Pilates Gym Ball ile tüm vücutlarını çalıştıran 

katılımcılar, pilates toplarıyla denge ve kuvvet antrenmanları 

yaptılar. Son zamanların en gözde egzersizlerinden biri olan 

Trambolin’de ise, her zıplayışta; denizin derin maviliklerinden, 

gökyüzünün sonsuz maviliklerine uzandılar. Gerçek bir bisiklet 

gibi yatan, dönen, eğilen ilk kondisyon bisikleti olan RealRyder 

ile hareketli ritimler eşliğinde pedallara asıldılar. Dünyanın bir 

numaralı dans-fitness akımı Zumba ile enerjilerine enerji kattı-

lar. Sabahın erken saatlerinde başlanan bu spor deneyimi ak-

şamüzeri Suada’da son buldu.

Boğaz’da süren bu keyifli ve eğlenceli spor deneyiminden gün 

boyu sosyal medyada da sıkça bahsedildi.

Hillside Work-Out teknesi, katılımcılara eşsiz bir deneyim 

yaşatmaya devam ederken, isteyen herkes, Twitter’da #hill-

sideworkout ile “sporun kendilerini niye iyi hissettirdiğini” 

anlatan tweet’ler ve fotoğraflar paylaştılar. Kısa sürede Tür-

kiye trendlerine 2. sırada yerleşen #Hillsideworkout gün boyu 

TT olmaya devam etti. En çok retweet alan tweet’in sahibi, 

SANDA SPA’dan spor sonrası için önerilen 50 dakikalık “Asian 

Nirvana” masajını kazandı.

www.twitter.com/hillsideclubs

www.facebook.com/HillsideCityClub

www.hillsidecityclub.com

Hillside City Club-Etiler: 0212 352 23 33

Hillside City Club-Etiler’den Hillside Work-Out ile Boğaz’da spor dolu bir gün


