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Yaşamı boyunca, çalışmalarıyla 
Türk sanayisine ve Türk 
ekonomisine büyük katkılarda 
bulunan Onursal Başkanımız 
merhum İshak Alaton’u saygı ve 
özlemle hatırlayacağız. 62 yıl önce 
ortağı, yol arkadaşı merhum Dr. 
Üzeyir Garih ile kurduğu ve yıllar 
içinde güçlü ve saygın bir kuruluş 
haline getirdikleri Alarko Holding’in 
adını, yapacağımız işler ve yer 
alacağımız projeler ile daha da 
ileriye taşımak ve onların emanetini 
taçlandırmak en büyük hedefimiz 
olacaktır.

Sizleri, şirketimizden yeni haberler 
alacağınız bu sayımızla baş başa 
bırakmadan önce, İshak Bey’i kendi 
sözleriyle anmak ve bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz:

“İnsanlar, dünyadan ayrıldıktan 
sonra, bıraktıkları eserlerle 
anılırlar. Sartre’a ait bir felsefe 
kırıntısı: ‘İnsanların çoğu 
yaşamadan ölürler. Bazı insanlar, 
öldükten sonra da yaşamaya 
devam ederler.’ Ölümsüzlüğün 
yolu budur…” 

erhum 
Dr. Üzeyir 

Garih 10 m2’lik 
bir odada, 1954’te 
başlayan Alarko 
hikâyesini erken 
yaşta yalnız 
bırakmıştı…  
Şimdi, diğer 
kurucu ortağımız 
İshak Alaton’u 
kaybetmenin 
üzüntüsü 
içerisindeyiz.
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Leyla Alaton Vedat Alaton Ayhan Yavrucu

Her zaman sevgi ve saygıyla
hatırlayacağız...

Şirketimizin

kaybetmenin acısını yaşıyoruz.
İshak Alaton’u
Kurucu Ortağı ve Onursal Başkanı 
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İzzet Garih

Büyük duayenimiz 
İshak Alaton, hayat 

felsefesi, geniş vizyonu 
ve ticari zekâsı ile 

son derece özgün bir 
şahsiyet olduğunu bize 
ve ülkemize her zaman 

gösterdi. 

Hep hayalleri vardı ve 
onların peşinden gitti. 

Korku kelimesi lugatında 
yoktu. “Yenilmez”di. O 
bir kahramandı benim 

gözümde.

Hayatı boyunca en çok 
‘’saygın olmaya’’ güç 

atfetti. İnsan olarak, aile 
olarak, şirket olarak 

buna toz kondurulması 
tahammülü dışındaydı. 

Gururlu, zarif ve 
asil bir ruh... 

İki muhteşem insanla 
çalıştım. Onlar yol 

gösterici, gerektiğinde 
eksiği tamamlayıcı akil 

adamlıkla bezenmiş 
ağabeyliği ve dostluğu 
hep ön plana çıkararak 

bizlere de derinden 
hissettirdiler. 

İdealist, mücadeleci, bilge, 
vizyoner, toplum gönüllüsü, 
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Çok Değerli Dostlarımız,

Bu sayımızda sizlere hitap etmeye çok saygıde-

ğer kurucu ortağımız Sn. İshak Alaton’un  ara-

mızdan ayrılışını saygı ve sevgi ile yâd ederek 

başlıyorum.

Şirketlerimizin kurucuları olarak 1954 yılında baş-

lamış oldukları ortak yolculuk önce Sn. Dr. Üzeyir 

Garih’in, geçtiğimiz günlerde de Sn. İshak Alaton’un 

aramızdan ayrılışları ile yerini Alarko Şirketler 

Topluluğu’nun kendi yolculuğuna bırakıyor.

Büyük duayenimiz İshak Alaton, hayat felsefe-

si, geniş vizyonu ve ticari zekâsı ile son derece 

özgün bir şahsiyet olduğunu bize ve ülkemize 

her zaman gösterdi.  Güçlü yanı olan mentorlu-

ğu ile  önce evlatlarına ve sonra da bizlere her 

zaman yol gösteren, feyz aldığımız bir büyüğü-

müz olmuştur.  Kendisini hayatım boyunca, ba-

bam Dr. Üzeyir Garih ile olan müstesna ortaklığı 

yanında  bilge kişiliği, hayırseverliği, toplumsal 

duyarlılığı, gençlere verdiği önem ve çevresine 

yaydığı sıradışı enerjisi ile hatırlayarak hürmetle 

anacağım. 

İshak Amca, mekânın cennet olsun, nurlar içeri-

sinde yat, ruhun şâd olsun.

Çok Değerli Dostlarımız;

Sizlere son seslendiğimizden bu yana ülkemiz 

ve bölgemizde politik ve ekonomik hareketlilik-

ler artarak devam etti. Ülkemiz yaşadığı önemli 

bir demokrasi sınavını çok şükür başarı ile fakat 

ne yazık ki birçok şehit ve gazi vererek atlattı. 

Şehitlerimize  Allah’tan rahmet, gazilerimize de 

acil şifalar diliyoruz. 

Güçlü ülkemizin ekonomisinin bu gelişmelerden 

en az etkilenerek çıkması için ülke yönetiminin 

gösterdiği yoğun çaba ve gayrete buradan te-

şekkür ederiz.

Şirketimiz bu dönemi en az etkilenerek geçirdi 

ve tüm gruplarımızda faaliyetlerimiz bütçelen-

miş olduğu şekilde realize olmaktadır.

Ülkemizde gerçekleştirmekte olduğumuz 

önemli yatırımlarımız, enerji gurubumuzun ha-

lihazırda yapımı devam eden yaklaşık 1 milyar 

dolar tutarındaki  1320 MW’lık termik santrali 

ve 60 MW’lık güneş paneli santralleri yatırımla-

rıdır. Güneş santrallerinin 2017 içerisinde devre-

ye girmesi planlanmış olup, termik santralimiz 

ise 2018 yılı içerisinde devreye girecektir. Enerji 

dağıtım şirketimiz olan MEDAŞ 2016-2020 yıl-

ları arasında da yatırımlarına hızla devam ede-

cek olup yaklaşık 1,3 milyar TL civarında yatırım 

yapmayı planlamaktadır.

Taahhüt grubumuz bu dönemde özellikle İs-

tanbul ve Ankara’nın ulaşımını büyük ölçüde 

rahatlatacak olan yeni metro hattı projelerinin 

inşaatlarını hızla ve başarı ile devam ettirmek-

tedir. Hedefimiz; bu konuda uzmanlaşmış bir 

müteahhit firma olarak Ulaştırma Bakanlığı’nın 

gelecek yıllarda planlayacağı raylı sistem pro-

jelerinde başarı ile yer almaktır.

Ülkemizin en çok etkilendiği ancak gelecek vaad 

eden turizm sektöründe sahibi ve işletmecisi 

olduğumuz Hillside Beach Club hemen hemen 

her yılki doluluğunu bu sezonda da üstün başa-

rı ile sürdürdü. Tesisimizi taçlandıran diğer bir 

gelişme de bu işletmemizin elde ettiği sürdürü-

lebilir başarısının Harvard Business School’da  

“Delivering the Ultimate Family Vacation in the 

Mediterranean” konulu ders olarak okutulma-

ya başlanması oldu.  Bu önemli başarıda büyük 

katkısı olan yöneticimiz Sn. Edip İlkbahar’ı ve  

tüm Hillside ekibini buradan çok tebrik ederiz. 

Turizm sektöründeki başarımız bizi yeni yatırım 

kararları almaya sevk etti. Grubumuz Kıbrıs’ta 

450 dönüm arazide gerekli izinlerin alınmasıyla 

büyük bir otel - tatil köyü kompleksinin yatırımına 

başladı. Yapımını Taahhüt grubumuzun üstlendiği 

inşaatı, fazlar halinde, planlandığı şekilde ve en 

üst kalitede gerçekleştirmeye çalışıp Kıbrıs tatil 

köyümüzü “Hillside Karpaz” markası ile işletmeye 

başlamanın mutluluğunu hayırlısı ile yaşayacağız.

Değerli Dostlarımız; topluluğumuzun devam-

lılık, saygınlık ve öncülük ilkelerinin büyük bir 

tutku ile devam edeceği yeni yılın ülkemize ve 

şirketimize huzur, barış, bereket ve bolluk getir-

mesini temenni ederim.

En derin Sevgi ve Saygılarımla,  

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni Yıla Girerken ; 



4

Bu yazıyı babamın yoğun bakıma alındığını du-

yunca yurtdışından gelirken kaleme aldım. Ya-

nındakilerden  “metanetli olun” mesajları, zaten 

indiğimde acı haberi alacağıma beni nisbeten 

hazırladı. Hepinizin bildiği gibi babam özel ve 

güzel bir insandı. Elbette  bilmediğiniz yönleri 

de vardı. Son derece saf ve naif bir tarafı vardı 

ki, inatla herkesi kendisi gibi iyi niyetli ve dürüst 

varsaymasıydı.

Hayatının son dönemlerinde dahi, ülke ekono-

mimize katkı sağlayacak girişimler ona heyecan 

verdi. Türkiye’de kurumsallaşma ve ortaklık 

kültürünün, can dostu rahmetli Üzeyir Bey ile 

birlikte sembolü oldu. Ne yazık ki Ağustos ayın-

da gördüğü ağır hastalık tedavisinden sonra 

toparlayamadı. Hayat onu son dönemde çok 

hırpalamış ve yormuştu. Aslında; insanlığın, 

dünyanın, ülkemizin başına gelenler de onu 

üzüyor ve endişelendiriyordu. Hep öncü oldu, 

daima vizyonerdi, öngörülerinde hep haklı çık-

tı. Okumaya ve öğrenmeye aşıktı. Bir çocuk gibi 

her şeyi merak etti, hep günceldi. 

Kendinden başka herkesi düşündü,  çok insanın 

sırdaşı ve akıl hocasıydı. Bıkmadan, usanmadan, 

pes etmeden, daha iyi olmamız için dil döktü.

Bunun sadece ülkemiz düzeyinde değil, yurt-

dışında da mücadelesini çok verdi. Hepimizden 

daha hızlıydı. Kim olursa olsun, hiçbir ayırım 

yapmadan insanlarla iletişim halindeydi. Ne ka-

dar farklı kişinin hayatına dokunduğunu zamanla 

gördüm. Sivil toplum örgütlerine verdiği önem; 

insan sevgisi ve sosyal demokrat kişiliğindendi. 

TESEV ve Açık Toplum Vakfı kurucularından 

olup, sivil toplum kuruluşlarının batı dünyasıyla 

entegre olmamız için ne kadar önemli ve yararlı 

olduğunu biliyordu. İnsana saygılı, çoğulcu de-

mokratik bir düzenin gelişmesi için özverili bir 

öncülük yaptı. Hayatı boyunca en çok ‘’saygın 

olmaya’’ güç atfetti. İnsan olarak, aile olarak, 

şirket olarak buna toz kondurulması tahammü-

lü dışındaydı. Gururlu, zarif ve asil bir ruh... 

Nurlar içinde, artık rahata kavuştuğunu düşünü-

yorum.

Leyla Alaton
Yönetim Kurulu Üyesi

11 Eylül 2016, babam aramızdan ayrıldı…

Onu kelimelere sığdırmak çok zor. 2 kitaba bile 

sığmadı sonuçta. İnsan sevgisinin çok başka bir 

şeklini taşıyordu babam.  Idealistti. Hep hayalle-

ri vardı ve onların peşinden gitti. Korku kelimesi 

lûgatında yoktu. “Yenilmez”di. O bir kahramandı 

benim gözümde. Yaşadığı sürece ülkemizin ge-

leceğiyle ve demokrasiyle ilgili umudunu hiç bir 

zaman kaybetmedi.  

Hayat mücadelesi uzun ve zorluydu. Hayattan 

intikamını, başarılı olarak almaya karar verdi 

ve bunu yaptı. Önyargı ve ötekileştirmeye karşı 

verdiği mücadele ise hiç bitmedi. O mücadele-

ci ruhun içinde, hayata olan merakını ve ilgisini 

bir an bile kaybetmeyen afacan bir çocuk vardı. 

Mesela aklına uçuk bir fikir gelir ve heyecanla-

nırdı, masmavi pırıl pırıl gözlerinin içinde yaşam 

sevincinin ne olduğunu görebilirdi insan.  Hay-

van sevgisini geç öğrendi ama öğrendikten son-

ra her an doya doya yaşadı. 

Bilgelik ve tevazuyla verdiği öğütleriyle o ka-

dar çok kişinin hayatını değiştirdi, güzelleştirdi 

ki.  Hep “Ben bu dünyaya ne katabilirim?” derdi. 

Neler katmadı ki… Seninle gurur duyuyorum. 

Senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum. 

Nurlar içinde ol. Seni çok seviyorum.

Oğlun Vedat.

Vedat Alaton
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
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Şirketimiz altmış iki yıllık bu uzun serüveninde 

kurucularından birini (Üzeyir Bey) on beş yıl 

önce, diğerini de (İshak Bey) bu sene içinde kay-

betti. Kurumsallaşma yönünde attıkları adımla-

rın ne kadar önemli olduğunu, son on beş yılda 

yaşananlarla bir kez daha gördük. Herhangi bir 

yöne savrulmadan, konumlanılan doğrultuda 

gidebilmek ancak sağlam bir kurumsal kültür-

le olabilirdi. O da Alarko’da vardı. Bu iki kurucu 

bunu sağlıklarında başarabilmişlerdi. 

Birinci testi, Üzeyir Bey sonrası İshak Beyli on 

beş yılda yaşadık. Bu süreç dünya ve Türkiye’de-

ki önemli ekonomik iniş ve çıkışlara rağmen iyi 

bir şekilde yönetilebilmiştir. Bir yandan ekono-

mik çalkantıların olumsuz sonuçlarından şirke-

timiz olabildiğince korunurken diğer yandan da 

büyümeye önem verilebilmiştir.

Üzeyir Beysiz on beş yılda İshak Bey’in desteği, 

yönlendirmesi ve moral değerlere katkısı hep 

yanı başımızda olmuştur.

Bu dönemin düşük yoğunluklu sorunla atlatıl-

masında İshak Bey’in desteği çok gerekli ve de-

ğerli olmuştur. Tüm arkadaşlarım da bu desteği 

doğru zamanda doğru bir şekilde değerlendire-

rek belirlenen hedeflere yönlendirilebilme be-

cerisini göstermişlerdir. İşte bu tam da kurum 

olmanın, kurum kültürüyle motive olabilmenin 

sonucuydu. Bu davranış, kurumun geleceği adı-

na oldukça önemli bir reflekstir. 

Daha da önemli olan bu iki kurucunun bize ak-

tarabilmiş olduklarını, bizim de bizden sonraki 

nesle geliştirerek ve zenginleştirerek aktara-

bilmemiz kurumsal süreklilik adına en önemli 

güvencelerimizden biridir. Bunu kısmen dahi 

başarabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. 

Bu bizim şirketimize karşı olan önemli bir bor-

cumuzdur. 

Dikkat ederseniz iki kurucumuzun özellikle-

rinden burada hiç bahsetmedim. Zaten onları 

sizler yeterince tanıyorsunuz. Tüm Türkiye’ye 

malolmuş ve tanınan insanlar için ne söyle-

sem eksik kalabilirdi. Fakat tüm bu endişeme 

rağmen, bir şeyi söylemeden de bu yazıyı ta-

mamlamamın haksızlık olacağı yargısından da 

kendimi alıkoyamadım. 

İki muhteşem insanla çalıştım. Dikkat ederseniz 

iki patron demiyorum. Çünkü hiç onu hissettire-

cek davranış ve tutum içinde olmadılar. Onlar 

yol gösterici, gerektiğinde eksiği tamamlayıcı 

akil adamlıkla bezenmiş ağabeyliği ve dostluğu 

hep ön plana çıkararak bizlere de derinden his-

settirdiler. 

Yarattıkları iş ortamı, sevgiyle ve büyük tut-

kuyla içine girilen ve keyifle çalışılan bir ortam 

oldu. Onlarla çalışmak bir profesyonelin iş ya-

şamındaki en büyük şans olmalı. Onlardan biri 

olmakla hep gurur duydum. Bunları bizlere 

yaşattıkları için de minnet ve şükran borcumuz 

sonsuzdur. 

Mekânları cennet olsun.

Umuyor ve diliyorum ki; bu felsefenin yarattığı 

ortam nesiller boyunca birinden diğerine akta-

rılabilsin. 

Bir yılı daha tamamlayıp yenisine kollarımızı 

açmak üzereyiz. Yeni yılın tüm arkadaşlarımıza, 

hissedarlarımıza, Türkiye’ye ve dünyaya; sağlık, 

huzur, başarı ve refah getirmesini dilerim.

Ayhan Yavrucu
Genel Koordinatör

Kurucularımızın Olmadığı Bir Dünya….
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üm İstanbul halkının bir an önce tamamlanmasını beklediği ve 

İstanbul’da, Doğu-Batı ekseninde çalışacak en uzun metro projesi 

olan, Kabataş- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı’nda yaka-

lanan ivme ve heyecan, proje kapsamındaki bir çok başarıyı da beraberinde 

getiriyor. Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya ve Mecidiyeköy güzergâhından baş-

layarak, Çağlayan, Kağıthane, Alibeyköy, Tekstilkent ve Mahmutbey’e kadar 

uzanan ve İstanbul’un 5 ilçesinden geçen projedeki 19 istasyonun ve 22,5 

km’lik metro hattının, BIM (Bina Bilgi Modelleme) uygulamalarıyla gerçekleş-

tirilen proje  dizayn süreçlerinde konseptler idaremiz ve müşavirimizin be-

ğenisini kazanarak belirlenmiştir. Çalışmalarımız, Türkiye’de kamudaki ilk BIM 

tabanlı metro projesi olmasıyla da, diğer yükleniciler için bir öncü ve referans 

noktası teşkil ederken, Autodesk gibi dünya çapındaki yazılım firmaları tara-

fından da örnek uygulama olarak tüm dünyaya lanse edilmektedir. 

Sürücüsüz metro araçlarının kullanılacağı projemizde, aynı zamanda pe-

ronlarda maksimum güvenlik için, sadece metro araçları perona yanaş-

tığında açılıp, trenler harekete geçmeden hemen önce otomatik olarak 

kapanacak olan peron ayırıcı kapı sistemleri (PSD) gibi gelişmiş metro tek-

nolojilerinin tasarım, sistem entegrasyonu ve uygulamanın planlanmasın-

da önemli bir yol katedilmiştir. Tüm sistemin entegrasyonu için gerekli 

olan arayüzleri koordine edecek sistem mühendisliği çalışmalarına hızla 

başlanmıştır.

Proje kapsamında kullanılacak olan yürüyen merdivenler, bantlar, asan-

sörler, güç panoları, trafolar, yangın ve drenaj pompaları gibi tüm elektro-

mekanik ekipmanlar için yurtdışı kaynaklı üreticilerle yoğun temaslar ve 

teknik münazaralar neticesinde, önemli satınalma paketlerinin satınalma 

teknik şartnameleri oluşturulmuş, prensiplerde mutabakat sağlanarak 

satınalma sürecinin büyük bir kısmı tamamlanmıştır.

Projede tarafımıza hizmet verecek uluslararası uzman ekiplerden olan, 

sinyalizasyon firması ile anlaşma sağlanmış ve sözleşmesi imzalanmıştır. 

Metro araçlarının tek bir kumanda merkezinden yönetilmesi için gerekli 

olan altyapıyı kurarak araç üstü kontrol ve haberleşme sistemini tesis 

edecek olan firma da belirlenerek, alt yüklenici sözleşmesi imzalanmıştır. 

Firmalar hızla dizayn, planlama ve üretim çalışmalarına başlamıştır.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey (M7) Metro Projesi’nin, Kabataş-Meci-

diyeköy Hattı’ndaki TBM kazılarını Fulya-Kabataş kesiminde gerçekleştire-

cek olan 2 TBM de Türkiye’ye süresinden önce getirilmiştir. Fulya istas-

yonundan girip, Kabataş’a kadar Hat-2 hattının kazısını yaklaşık 1 senelik 

süreçte gerçekleştirecek olan TBM’mizin kurulumunda sona gelinerek 

TBM kazısına 44. hafta itibariyle başlanması planlanmıştır. Alarko olarak 

insana ve doğaya verdiğimiz değeri, tarihi ve kültürel varlıklara da gös-

termemizin doğal bir sonucu olarak; Kabataş’tan girip Fulya istikametine 

Hat-1 bölümünü kazacak TBM’miz, Kabataş bölgesindeki 9 aydır titizlikle 

sürdürülen arkeolojik kazı faaliyetlerinin tamamlanmasını beklemektedir. 

TBM imalatlarında kullanılacak segment üretiminde ise yine büyük bir 

ivme yakalanarak TBM’lerin hatta girmesi beklenmektedir.

Proje kapsamındaki yaklaşık 56 km uzunluğundaki hatta kullanılacak ray-

larımızın ise %90’ı stok sahamıza getirilmiş, halihazırda tünel imalatları-

nın tamamlanmasını beklemektedir.

GRUBUTAAHHÜT

Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro Hattı (M7) 
Projesi’nde İlk TBM Tünel Açmaya Başlıyor

T
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GRUBUTAAHHÜT

Keçiören Metrosu Tamamlanıyor

Haliç Metro Geçiş Köprüsü Demiryolu Sistemleri Özel Teknik Çözümler

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-

ğı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tara-

fından ihalesi yapılan Ankara Metroları İlave 

Elektromekanik İşleri’ne ait yapım sözleşmesi, 15 Mart 2016 tari-

hinde Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Alarko arasında im-

zalanmıştır. Sözleşme tutarı 42.368.200 € olan projede 17 Mart 

2016 tarihinde yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. 

Proje süresi yer teslim tarihinden itibaren 450 takvim günüdür. 

Sözleşme kapsamında 9,25 km’lik Keçiören-AKM (Atatürk Kül-

tür Merkezi) hattında bulunan 9 istasyondaki eksik elektrome-

kanik işlerin tamamlanması, Macunköy Depo sahasındaki ilave 

hatların altyapı, üstyapı, elektromekanik ve sinyalizasyon işle-

rinin yapımı ile Ankaray işletmesine ilave edilen Aşti-Söğütözü 

kesimindeki elektromekanik ve sinyalizasyon işlerinin yapımı bu-

lunmaktadır. 31 Ağustos 2016 tarihinde Başbakanımız Sn. Binali 

Yıldırım’ın katılımı ile gerçekleştirilen test sürüşü başarı ile tamam-

lanmış olup, yapılan basın açıklamasında Keçiören Metro Hattı’nın 

yıl sonunda işletmeye açılacağı belirtilmiştir. 

aksim - Yenikapı metro projemizde demiryolu sistemi uygu-

lamalarını içeren makale dünyaca ünlü demiryolu dergisinde 

yayınlandı. Makalede üstün tasarım özellikleri ve yüksek per-

formans sağlayan demiryolu sistem çözümlerine vurgu yapılıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesince yaptırılan İstanbul Metrosu M2 Hattının 

bir parçası olan Haliç Metro Köprüsü, Avrupa yakasındaki Haliç Körfezi’nin 

iki yakasını birleştirerek, metro geçiş köprüsü ile üzerinden yaya olarak 

geçilen Seyir Terası kısımları ile birlikte, Şubat 2014 tarihi itibariyle açıla-

rak, ticari işletmeye alınmıştı. 

Tarihi bir bölgede yer alan Haliç Metro Geçiş Köprüsü, ilk kısımda tünel 

erişimini sağlayan beton viyadükler ve orta kısımda metal asma köprüsü 

olan bir yapıya sahiptir. Köprü ayakları üst kısmında Haliç boynuzu görün-

tüsü sembolize edilmiştir. Tünel girişlerinde tarihi Ceneviz Suru altından, 

Osmanlı Hamamı üstünden ve tarihi Osmanlı binaları altından metro geç-

mektedir. İstanbul’un binlerce yıllık tarihini barındıran bu bölgede, tarihi 

eserlere zarar vermeden, tarihi koruyarak ve sergileyerek metro hattı 

inşa edilmiştir. Bu hattı inşa ederken İstanbul’un bilinen tarihi de değişmiş-

tir. Antik ahşap gemilerle beraber, 50 binden fazla tarihi eser çıkarılmış, 

çıkarılan bu tarihi eserlerin incelenmesi sonucunda da, İstanbul’un tarihi-

nin 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzandığı belirlenmiştir. Şişhane - Yenikapı 

demiryolu güzergâhı üzerinde bulunan tarihi binalar ve Antik Ceneviz Sur 

yapılarının bulundukları bölgelerden başka bölgelere taşınmasına ya da 

yıkılarak kaldırılması yerine, T.C. Anıtlar Kurulu onayı ile bu yapıları ye-

rinde koruyacak ve demiryolunun da altından geçecek bir projelendirme 

yapılarak uygulanmıştır. 

T.C.

T

Haliç Metro Köprüsü, 
•	 Gemi geçişleri sırasında yatay açılıp kapanabilme özelliğine sahiptir (swing 

bridge) .
•	 Deniz seviyesinden 13 metre yüksekte olan Haliç Metro Geçişi Köprüsü 460 

metre metal köprü uzunluğundadır.
•	 Köprünün iki yakasında yer alan viyadükler ile 936 metre uzunluğundadır.
•	 5 adet ayaklı taşıma sistemine sahiptir. 
•	 Firmamız tarafından, üzerinde çift hat demiryolu bulunan köprü ve viyadük-

lerinde titreşim ve gürültü yönetmeliğine uygun olarak , özel demiryolu tasa-
rım çalışmaları yapılmış metal köprü üzerinde ray bağlantı sistemi kullanımı 
nedeniyle dünyada ilk ve tek uygulama olarak yer almıştır.

•	 Tarihi binalar ve Antik Ceneviz Sur geçişi altındaki hassas bölgelerde yapılacak 
demiryolu uygulaması için yüksek gürültü ve vibrasyon sönümleme özelliği-
ne sahip ray bağlantı sistemi kullanılmıştır.

•	 Çelik köprü yüzeyinin drenaj amaçlı eğime sahip olması, ray bağlantı elemanı 
ile çelik yüzey arasında kalan boşluk, yükseklik ayarlı özel tasarım çelik masa 
sistemi ile çözülmüştür. 

•	 Çelik masa, çelik köprü yüzeyine kaynak yapılarak, betonarme viyadüklerde 
ise ray bağlantı elemanlarının ankraj bulonları teşkil edilecek plinth kaide be-
tonu içerisinde sabitlenmiştir.

•	 Lastik yanaklar vasıtası ile rayın boşlukta asılı tutan Vanguard sistemi önemli 
bir özellik olarak sistemin esnekliğini sağlamıştır. Bu durum elektriksel izo-
lasyonu, gürültü ve titreşim kontrol performansında olumlu bir yapı oluş-
turmuştur. Ray bağlantı elemanları ortalama 65 cm aralıkla yerleştirilmiştir.

•	 Haliç Metro köprüsünde metro trenleri Şubat 2014 tarihinden bugüne kadar 
32 aydır hizmet vermekte olup, estetik görüntüsü ile işletilmeye devam edil-
mektedir.
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stana Valiliği tarafından Mayıs 

2011’de Faz 1, Kasım 2011’de Faz 2 ve 

Eylül 2012`de Faz 4 Projesinin ihale-

leri tarafımıza yapılmıştır. Faz 1 Projesi, 29 ay 

yapım süreli, 11 km basınçlı 1200 mm çapında 

HDPE boru hattı döşenmesi, yeni araç tamir ba-

kım atölyesi (1.227 m2), yemekhane binası reha-

bilitasyonu (50 kişilik, 652 m2), elektrik atölye-

sinin rehabilitasyonu (418 m2), 2 katlı güvenlik 

binası (62 m2), tek katlı güvenlik binası (20 m2) 

ve işletme-bakım ekipmanlarının tesliminden 

ibarettir. Bu işler hızlandırılmış iş programı uy-

gulanarak yaklaşık 7 ay içinde tamamlanmıştır. 

Faz 2 Projesinin süresi 19,4 aydır. Proje kapsamın-

da; 60.000 m2’lik havalandırma tanklarının reha-

bilitasyonu, ultraviyole tesisinin rehabilitesi, paket 

laboratuvar ünitesinin kurulması, havalandırma 

binasında 2 adet kompresör değişimi, 2 adet birin-

ci çökeltme pompa binasının rehabilitasyonu, tesis 

içi asfalt ve çevre düzenleme işleri mevcuttur. Bu 

işler hızlandırılmış iş programı uygulanarak yakla-

şık 11 ay içinde tamamlanmıştır.

Faz 4 Projesi 36 ay yapım sürelidir. Proje kap-

samında mevcut arıtma tesisinde arıtılan su, 

insanların yaşam alanlarının bulunduğu Asta-

na şehrinin ortasından geçen Esil Nehri’ne ve-

rilecektir. Halihazırda mevcut tesiste yapılan 

mekanik ve biyolojik arıtmaya ilave olarak 254 

bin m³/gün kapasiteli kimyasal arıtma binası ve 

yardımcı ünitelerini kapsamaktadır. Bu işler hız-

landırılmış iş programı uygulanarak yaklaşık 24 

ay içinde tamamlanmıştır. 2015 yılında kimyasal 

arıtmanın da devreye alınmasıyla mevcut atık 

su arıtma tesisi UNESCO standartlarında arıtma 

yapan bir tesis haline gelmiştir.

Taldykol Arıtma Projesi’nde 3. Fazın Çamur 

Temizleme İşini Tamamladık

Astana Valiliği tarafından Mart 2012 tarihin-

de tarafımıza ihale edilmiş olup yapım süresi 

44,5 aydır. Taldykol Gölü’nün toplam hacmi 

65 milyon m³’tür. İşin kapsamında Astana şeh-

rinin atıksu arıtma tesisinin kirlettiği Taldykol 

Gölü’nün, su altı kazı ekipmanları ve geotekstil 

tüpler yardımıyla temizlenmesi hedeflenmek-

tedir. Göl tabanında yaklaşık olarak 5,6 milyon 

m³ balçık olduğu bilinmektedir. Gölü temizledik-

ten sonra 4,3 milyon m³ toprak hareketi yapıla-

cak ve 740 bin m² arazinin tesviyesi gerçekleş-

tirilecektir.

İşveren tarafından Faz 3 Projesinin başlangıcı, 

Faz 4 Projesinin test ve devreye alma işiyle eş 

zamanlı başlamak üzere Haziran 2014 tarihine 

ötelenmiştir. 

A

Taldykol Arıtma Projesi’nde 
İlk Üç Fazı Sözleşme Süresinden Önce Tamamladık
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Orijinal projede yer alan drenaj sahasının yeri revize edilerek yaklaşık 5 

km kuzeye alınmıştır. Bu sayede basma mesafesinden meydana gelecek 

dezavantajlar ortadan kaldırılmıştır. 2016 sezonu içerisinde çamur çekme 

işi 1 adet 900 m³ /saat, 1 adet 1200 m³ /saat, 2 adet 2000 m³ /saat ve 1 

adet 2400 m³ /saat kapasiteli dredgerlarımızla başlatılmıştır. Gölden çe-

kilen çamurun çökeltme tankında bekletilerek kumdan ayrılması sağlan-

maktadır. Gölden çekilen sulu çamurun geotekstil torbalara verilmeden 

önce katı öbekler haline getirilmesi için kimyasal dozajlama yapılmakta-

dır. Dozajlama işleri için kurulan pompalar ve polimer üniteler otomasyon 

sistemi ile yapılmıştır. Ekim 2016 itibariyle çekilen çamuru depolayaca-

ğımız geotekstil torbaların tamamının dolum işlemleri yapılarak, gölde 

çamur çekim işleri işverenin istediği sürede tamamlanmıştır. 2017 yılında 

Taldykol Gölü’nün derinleştirme işleri, toprak dolgu işleri ve çimlendirme 

işlerinin tamamlanması planlanmaktadır.

Ekolojik bir proje olan 3. etap Astana şehri için büyük öneme sahiptir. Expo 

2017 öncesinde proje tamamlandığında göl çevresinde bulunan bataklık 

alanlar tamamıyle kurutulacaktır. Halihazırda bulunan sazlık, sivrisinek ve 

kötü kokudan arındırılarak yaşam bölgesi haline getirilecektir.

Taldykol Arıtma Projesi’nde 5. Fazı Devreye Alıyoruz

Astana Valiliği tarafından Aralık 2013 tarihinde ihale edilmiş bulunan 5. 

faz, 40 ay sürelidir. Mevcut arıtma tesisinin 136.000 m³/gün olan kapasi-

tesi bu projeyle birlikte 254.000 m³/gün`e çıkarılacaktır. Proje kapsamın-

da 1 adet kum tutucu bina, 8 adet birincil çökeltme tankı, 12 adet ikincil çö-

keltme tankı, 1 adet havalandırma tankı, 2 adet gravity tank, 1 adet çamur 

arıtma binası, 1 adet kompresör binası, 1 adet bunker binası, 9 adet tesis 

içinde kurutma havuzu, 2 adet Taldykol Gölü mevkiinde kurutma havuzu, 

katı çökelek pompa binaları, muhtelif pompa istasyonları, tesis içi boru-

lama işleri, tesis dışında 9 km uzunluğunda 1200 mm’lik HDPE ve 4,6 

km uzunluğunda 1400’lük çelik boru döşeme işleri yapılacaktır. Yeni inşa 

edilecek atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 118.000 m³/gün’dür.

Bugün itibariyle 4,6 km çelik boru hattı tamamlanmıştır. Çamur arıtma 

tesisi no 3 ve çamur yoğunlaştırma ve filtre arıtma binası inşaat işleri 

ve proses ekipman montajları tamamlanmıştır. 1. çökeltme havuzlarının 

betonarme, izolasyon işleri ve scraper montajları tamamlamıştır. Hava-

landırma tankı betonarme işleri ve dış izolasyon işleri tamamlanıp pro-

cess ekipman montajı başlamıştır. Bu ekipmanların kuru testleri devam 

etmektedir. 

İnşaat işlerimiz %96,  mekanik ve elektrik işleri %98 mertebesinde ta-

mamlanmıştır. 2017 Nisan - Mayıs - Haziran aylarında sulu testler yapıla-

rak, tesis 6 Temmuz Başkent Astana Günü’nde devreye alınacaktır.
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25-30 Ekim 2016 tarihleri arasında Antalya’da 

düzenlenen baraj ve HES sektörünün Avru-

pa’daki en büyük buluşması olan 10. ICOLD Av-

rupa Kulübü Sempozyumu,  Barajlar ve HES’ler 

üzerine faaliyet gösteren DSİ ile yurt içi ve yurt 

dışından çeşitli firmaların stantlarını, aynı za-

manda bildiri ve poster sunumlarını içermek-

tedir. Alarko Taahhüt Grubu (ALSİM) ve Alarko 

Enerji Grubu (ALTEK) olarak ortak katıldığımız 

etkinlikte, standımızda Taahhüt Grubu’nun yap-

mış olduğu ve Enerji Grubu tarafından işletilen 

barajlar ve HES projeleri tanıtılmıştır.   

26 Ekim 2016 tarihinde, Orman ve Su İşleri Ba-

kanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu tarafından açılışı 

yapılan sempozyumda, Bakan Eroğlu’nun stan-

dımıza ziyaretlerinde Enerji Grubu Koordinatörü 

Önder Kazazoğlu ve Alarko Şirketler Topluluğu 

Dış İlişkiler Direktörü Vasfi Orbay ile Alarko 

yetkilileri tarafından baraj ve HES projelerimiz 

hakkında bilgi verilmiştir. Farklı tasarımı ile ilgi 

çeken Alarko standında Taahhüt Grubu tarafın-

dan inşaatı 2015 yılında tamamlanan ve Enerji 

Grubu tarafından işletilen Karakuz Barajı ve Hid-

roelektrik Santrali’nin yanında inşaatı 1988 yılın-

da tamamlanan ve Alarko Taahhüt Grubu’nun 

da yapımında yer aldığı DSİ Karakaya Barajı ve 

Yap-İşlet-Devret modelinin Türkiye’deki ilk ör-

neklerinden olan ve işletim süreleri sona erdiği 

için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na devre-

dilen Tarsus Berdan ve Düzce Hasanlar HES ve 

işletim süresi halen devam eden Malatya Tohma 

HES ile ilgili bilgiler yer aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su 

İşleri Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğünden, DSİ 

Bölge Müdürlüklerinden yetkililer ile sempozyu-

ma katılan yerli ve yabancı yetkililer standımıza 

yoğun ilgi göstermişler, kendileri ile tecrübeleri-

miz paylaşılmış ve olumlu yorumlar alınmıştır.

Özellikle Karakuz Barajı ve HES Projesi’nde tü-

nel açma sırasında karşılaştığımız sorunlara 

yönelik yürüttüğümüz teknik çalışmalara ait 

posterimiz, standımızı ziyaret eden katılımcıla-

rın dikkatini çekmiştir. Bu çalışmanın tarafımızca 

literatüre taşınmış olması, aynı problemlerle 

karşılaşılacak başka projelere de yol gösterici 

bir kaynak doküman olması bakımından başarılı 

bulunmuştur.

Alarko 10. ICOLD Avrupa Kulübü Sempozyumu’na Katıldı

oğaziçi Üniversitesi Elektroteknoloji Ku-

lübü ve IEEE Öğrenci Kolu tarafından 

5 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen 

Boğaziçi Enerji Zirvesi’ne konuşmacı olarak da-

vet edilen ALEN Alarko Enerji Ticaret A.Ş. Genel 

Müdür Yardımcısı Hayati Çatbaş, “Elektrik Enerjisi 

Ticareti; Türkiye’de var olan piyasa yapısı ve ticari 

işlemlerden örnekler” adlı bir çalıştay düzenledi. 

Bu çalıştayda enerji piyasasında fiyat oluşumu ve 

piyasanın işleyişi bir simülasyon ile anlatılıp katı-

lımcıların bu simülasyon ortamında karşılıklı ticari 

işlem (trade) yaparak interaktif bir ortamda enerji 

ticaretini deneyimlemeleri sağlandı. 

HES, RES, GES, Nükleer, Kömür ve Doğal Gaz 

Santralleri gibi çeşitli santrallerin olduğu bir 

sanal sistem portföyünün en optimum şekilde 

çalışmasının simülasyonu katılımcıların da dahil 

olduğu bir hesaplama ile yapıldı ve simülasyo-

nun her adımında bir fiyat oluşumu sağlandı. Bu 

fiyat adımları arasında katılımcıların trade ya-

pabilmesi için Tezgah Üstü (OTC) ticaret seans-

ları simülasyonu yapıldı. Bu seanslarda katılım-

cılar birbirlerine istedikleri fiyattan alış ve satış 

teklifleri verdiler ve çalıştay içerisinde mini bir 

piyasa oluşmasını sağladılar. Alıcılar ve satıcılar 

fiyatta anlaştıkları zaman birbirleri ile işlemler 

yapıp bu işlemleri kayıt altına aldılar. 

Simülasyon sonunda katılımcılar yaptıkları ti-

cari işlemlerden elde ettikleri kâr ya da zararı 

ve sebeplerini gözlemleme fırsatı yakaladılar. 

İlginin yoğun olduğu, otuzdan fazla katılımcı-

nın interaktif olarak katıldığı çalıştay sonunda, 

simülasyon ortamında yapılan ticari işlemlerde 

en başarılı olan katılımcıya Dr. Üzeyir Garih’in “İş 

Hayatımdan Kesitler” ve İshak Alaton’un “Görüş 

ve Öneriler” kitapları hediye edildi. Ayrıca Hayati 

Çatbaş’a da katılımından dolayı Boğaziçi Üniver-

sitesi Elektroteknoloji Kulübü ve IEEE Öğrenci 

Kolu tarafından bir plaket verildi.

ALEN Alarko Boğaziçi Üniversitesi’nin 
Düzenlediği Boğaziçi Enerji Zirvesi’nde 

B
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Karabiga Enerji Santrali Yatırımı 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor 

MEPAŞ, Online İşlem Merkezini Hizmete Açtı
 eram Elektrik Perakende Satış A.Ş (MEPAŞ), web sitesi üzerinden Online 

İşlem Merkezi´ni (OİM) hizmete açtı. Bu hizmet sayesinde MEPAŞ müşterileri 

online olarak hem üye girişi ile hem de üye girişi yapmadan bir çok işlemi 

gerçekleştirebilecekler. MEPAŞ müşterileri, www.mepasenerji.com adresinden ula-

şabilecekleri Online İşlem Merkezi aracılığıyla MEPAŞ işletmelerine gitmeden bir çok 

işlemi kendileri yapabilecek. 

OİM üzerinden; borç sorgulama ve ödeme, abonelik işlemi başlatma (ilk etapta mesken 

aboneleri için), abonelik iptal talebi ile güvence bedeli iade talebinde bulunma, fatura itira-

zı, tarife değişikliği, bilgi güncelleme gibi işlemler gerçekleştirilebilecektir. Sistem aynı za-

manda MEPAŞ abonelerinin Online İşlem Merkezi üzerinden yaptıkları işlemlerinin güncel 

durumlarını sorgulama ve ödemelerini doğrulamalarına da olanak sağlıyor.

ylül 2014 yılında ekipman imalatlarına ve şantiyede fiilen kazan 

temellerinin inşaatına başlanan Karabiga Enerji Santrali yatırımı 

tüm hızıyla devam etmektedir.

130 ayrı paketten oluşan ağırlıklı Çin olmak üzere, Almanya, İsveç, İtalya, 

Fransa, ABD, Kore ve Hindistan’dan temin edilen ekipmanların imalat ve 

sevkiyatları hemen hemen tamamlanmış olup hâlihazırda 100 bin tonun 

üzerinde proje malzemesi şantiyeye indirilmiştir.

 

Ünite-1 kazan basınçlı kısımların montajı tamamlanmış olup Aralık 2016 

başında kazan hidrotesti planlanmıştır.

Tesisin önemli kısımlarından birisini oluşturan soğutma suyu pompa bi-

nası inşaatı, 4 metre çapındaki CTP boruların kara kısmı montajı devam 

etmektedir, deniz kısmı montajına da başlanmıştır. 

Tesisin enterkonnekte sistem ile olan Gaz izoleli şalt bağlantısı tamam-

lanmıştır. Aralık 2016 ayı içerisinde ulusal şebekeden santrala geri enerji 

beslemesi yapılacaktır. 

Ünite-1’de türbin-jeneratör, ana buhar hatları borulaması, tesis bünyesin-

deki tüm diğer ana ve yardımcı sistem ekipmanlarının montajı ve borula-

maları devam etmektedir.

Hâlihazırda şantiye mevcudu 1400’ü elektro-mekanik montaj ekibi olmak 

üzere toplam 3000 kişidir.

2017 yılı sonunda devreye alınması hedeflenen santralin yıllık üretimi 10 

milyar KWh olacaktır.

M

E
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MEPAŞ ve İttifak Holding Arasındaki 
İndirimli Elektrik Satış Protokolü Yenilendi

ttifak Holding ve grup şirketlerinin 

elektrik ihtiyacını karşılamak üzere 

geçtiğimiz yıl imzalanan indirimli 

elektrik satış protokolü yenilendi. Konya-Aksa-

ray-Karaman-Kırşehir-Nevşehir-Niğde illerinden 

oluşan bölgede görevli tedarik şirketi olarak 1,8 

milyon müşterisine hizmet veren MEPAŞ ile 

farklı sektörlerde yatırımları bulunan ve ülke 

ekonomisine önemli katkıları olan İttifak Holding 

arasındaki İttifak Holding’de yapılan imza töreni-

ne MEPAŞ Genel Müdür Vekili İlker Arslanargun 

ile İttifak Holding CEO’su Tahir Atila katıldı.

Müşterilerine rekabet ortamının getirdiği avan-

tajları yansıtmaya devam eden MEPAŞ, sayı-

ları 75.000’i bulan serbest tüketiciye indirimli 

elektrik tedarik ediyor. Müşterilerine özel dü-

zenlediği kampanyalarla indirim sağlayarak 

bölgenin ekonomisine katkıda bulunan MEPAŞ, 

üretimden gelen fiyat avantajını da müşterileri-

ne yansıtmaya devam ediyor. MEPAŞ, Konya’nın 

en büyük gruplarından olan İttifak Holding ile 

yaptığı anlaşmayı yenileyerek; Holdingin grup 

şirketlerinden Adese, Seha Yapı, Selet ve İrent’in 

elektrik tedarikini sağlamayı sürdürecek.

Bölgemizde Yeni İşbirliklerine Gitmeyi Arzu 

Ediyoruz

MEPAŞ Genel Müdür Vekili İlker Arslanargun, 

yapılan protokolle ilgili yaptığı açıklamada, “İtti-

fak Holding’le geçtiğimiz yıl imza attığımız işbir-

liğini yeniliyoruz. Yenilediğimiz hizmet alım pro-

tokolüyle İttifak Holding ve şirketlerinin elektrik 

ihtiyacını önümüzdeki dönemde de indirimli 

olarak tedarik edecek olmanın mutluluğunu 

yaşıyoruz. İttifak Holding gibi bölgemiz ve ülke 

ekonomisine katkılar sağlayan kuruluşlarla iş-

birliklerine gitmeyi arzu ediyoruz. İttifak Holding 

ile yenilediğimiz protokolün her iki taraf için de 

hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

Verimliliğe Büyük Önem Veriyor, Elde Edilen 

Tasarrufu Ülkemiz İçin Kullanıyoruz

İttifak Holding CEO’su Tahir Atila ise konuyla ilgili 

yaptığı değerlendirmede; “Anlaşmamızdan doğan 

tasarrufu yine bu toprakların insanları ve bölge-

mizin geleceği için kullanacağız. Kaynaklarımızı 

en verimli şekilde yöneterek tüm paydaşlarımız 

için katma değer sağlayacak, sürdürülebilir değer 

yaratacak işler yapmayı önemsiyoruz. Bu kap-

samda verimliliğe büyük önem veren bir şirket 

olarak, MEPAŞ ile yaptığımız işbirliğinin devam 

ediyor olmasından memnuniyet duyuyoruz. Hem 

grubumuz hem de tüm paydaşlarımız için hayırlı 

olmasını temenni ediyorum” dedi.

İ

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 

Yöneticileri Konya´ya iki yeni trafo 

merkezi kazandıran TEİAŞ’a teşekkür 

ziyaretinde bulundu. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Genel 

Müdür Yardımcısı Muhammet Metlek ve Sistem 

İşletme Müdürü Mehmet Zeki Cengiz, TEİAŞ 

Bölge Müdürü Nail Yetkin´i makamında ziyaret 

etti. Ziyarette, Selçuklu Trafo Merkezi ve Eren-

köy GIS Trafo Merkezi´nin Konya´da elektrik ke-

sintilerinin en aza indirilmesi ve kesintilere kısa 

sürede müdahale edilebilmesi için çok önemli 

yatırımlar olduğu ve Konya il merkezi için al-

ternatif kaynak noktası olacağı vurgulandı. Bu 

hizmetlerin devreye alınmasında başta TEİAŞ 

Genel Müdürü M. Sinan Yıldırım ve şahsında TEİ-

AŞ personeline, TEDAŞ, MEDAŞ genel müdürlük 

personeline ve emeği geçen herkese teşekkür 

edildi. Ziyaret sonrası MEDAŞ yetkilileri ile TEİAŞ 

Bölge Müdürü Nail Yetkin, Konya´ya kazandırı-

lan bu iki yatırımı yerinde inceleyerek, TEİAŞ ve 

MEDAŞ´ın ortak çalışması ile Konya´ya ve halka 

sunulan bu hizmetlerin hayırlı olması temenni-

sinde bulundu. 

TEİAŞ, Konya il merkezinde mevcut 5 adet tra-

fo merkezine ilave olarak iki yeni trafo merkezi, 

Erenköy GIS ve Selçuklu TM ile alternatif enerji 

kaynağını Konya´ya kazandırdı. Bu yeni trafo 

merkezleri ile MEDAŞ, arızanın oluştuğu ve 

enerjisiz kalan bölgelere, arıza giderilene kadar 

enerji verilebileceği gibi enerji kesintisi süreleri-

ni de en az seviyeye indirmiş olacak. Şebekenin 

ring haline gelmesi ile beraber abonelere daha 

iyi hizmet sunulabilecek.

MEDAŞ’tan TEİAŞ’a Teşekkür Ziyareti

M
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Bakan Albayrak MEDAŞ Çağrı Merkezi’ni Açtı

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 

Albayrak, Meram Elektrik Dağıtım 

A.Ş.´nin (MEDAŞ) Konya´daki Çağrı 

Merkezi açılışını yaptı. Açılışta yaptığı konuşma-

da Bakan Albayrak, en önemli unsurun müşteri 

memnuniyeti olduğuna değindi. 

Özellikle elektrik enerjisi ve elektrik dağıtımı an-

lamında Türkiye´nin bu değişim sürecinde eksik-

lerinin neler olduğunun farkında olan bir iktidar 

olduğunu kaydeden Bakan Albayrak, ‘Bunu çok 

daha mükemmel bir noktaya taşımak için yakın 

dönemde sadece çağrı merkezleri anlamında 

değil, yaklaşık 4 bin kişilik yeni bir istihdam ka-

pasitesiyle, teknik destek personeliyle arızalara, 

problemlere çok daha hızlı ve memnuniyeti üst 

düzeyde ortaya koyan bir hizmet anlayışıyla 21 

dağıtım bölgemizin kıymetli şirketleri ve sahip-

leri üzerinde bu çıtayı daha yukarıya taşımaya 

söz verdik. Bu rakam çok önemli; 2011-2016 

dönemindeki 5 yıllık süreçte yaklaşık 8,8 kat-

rilyonluk bir yatırımdan bahsettik. Ama 2016-

2020 dönemindeki 5 yıllık dönemde bu ihtiyacın 

elzem olduğundan hareketle bu yatırım bütçe-

sini 18 katrilyona çıkardık. Bu sadece dağıtım 

şirketlerinin yapacağı yatırım. TEİAŞ´ımızın ana 

omurga sisteminde yapacağı yatırımlar bir ke-

nara. Yaklaşık bir o kadar biz yapacağız. Büyü-

yen ekonomimizi artan enerji ihtiyacının alt yapı 

yenilemesini ve kapasite artışını, kesintisiz ve 

kaliteli enerjiyi sağlamak için de bu çerçevede 

çalışmaya devam edeceğiz’ dedi. 

Açılışta konuşan Alarko Holding Genel Koordi-

natörü Ayhan Yavrucu ise, açılışını yapacakları 

çağrı merkezinin oldukça önemli bir aşamayı 

temsil ettiğini söyleyerek, ‘Enerji Bakanlığının 

önerileri doğrultusunda çağrı merkezimize yeni 

alınan 109 personelle birlikte şu anda 150 kişilik 

bir kadromuz hizmet vermektedir. Aylık olarak 

150 ve 170 bin arasında çağrı alınmakta iken son 

alımlar sonrası aylık 500 bin civarında çağrıyı 

karşılayabilecek kapasiteye ulaşmış oluyoruz’ 

dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkanı Mustafa Yılmaz da, ‘Sektörümüzün tü-

ketici memnuniyeti için elini taşın altına koydu-

ğuna şahitlik ediyoruz. İstihdama da katkı yapan 

çağrı merkezlerinin kaliteli hizmet anlayışıyla 

hem vatandaşlarımıza hem de şirketlerimize 

kazandıracağına inancımız tamdır’ diye konuştu. 

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise, 

‘Bugün 9 çağrı merkezinden birinin Konya´da 

açılıyor olmasını memnuniyetle karşılıyorum. 

Konyalı vekillerimiz ve Konyalı hemşerilerimiz 

adına, Mevlana şehri adına sayın Bakanımıza 

ve Enerji Bakanlarına teşekkür ediyorum. ME-

DAŞ ve TEDAŞ´ın hizmet kalitesini artıracağına 

yürekten inanıyorum. Bu vesileyle açılan çağrı 

merkezinin ülkemize ve milletimize hayırlı ol-

masını diliyorum’ şeklinde konuştu. Konuşmala-

rın ardından Bakan Albayrak ve protokol üyeleri 

çağrı merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

E
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ERAM Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 

tarafından Sudanlı elektrik mühen-

dislerine 3 gün süren bir eğitim ve-

rildi. TEDAŞ’ın önderlik ettiği eğitim programı 

kapsamında Türkiye’ye gelen ve dağıtım şir-

ketlerinde eğitim gören Sudanlı elektrik mü-

hendisleri akıllı sayaçlar, OSOS ve SCADA eği-

timlerini MEDAŞ’ta aldı. 

Sudan’dan gelerek TEDAŞ’ın Gölbaşı’ndaki Eği-

tim Tesisleri’nde eğitim gören 25 kişilik elektrik 

mühendislerinden oluşan bir grup, eğitimleri-

nin bir kısmını almak için 3 gün Konya’da kaldı. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş yaptığı 

konuşmada, verimli bir eğitim olacağına inan-

dığını belirterek, “3 gün boyunca misafirimiz 

olacaksınız. Sizleri en iyi şekilde ağırlamak için 

gerekli çalışmaları hazırladık. Sizlere burada 

akıllı sayaçlar, OSOS ve SCADA konusunda eği-

tim verilecek. Biz SCADA’ya en erken başlayan 

şirketlerden biriyiz. SCADA konusunda yeni bir 

sözleşme yapma arifesindeyiz. İnşallah bir daha 

ki gelişinizde SCADA’nın çok daha genişlemiş 

olduğunu göreceksiniz” dedi. Konuşmanın ardın-

dan MEDAŞ yetkilileri, Sudanlı elektrik mühen-

dislerine sunumlar eşliğinde eğitim verdi.

MEDAŞ Sudanlı Mühendisleri Ağırladı

M

Atiker Konyaspor’a MEDAŞ’tan Tam Destek
por Toto Süper Lig’in yanı sıra bu 

sezon UEFA Avrupa Ligi’nde müca-

dele eden Atiker Konyaspor, Konya 

bölgesinde elektrik dağıtımı yapan MEDAŞ ile 

sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Büyükşehir 

Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda 

11 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilen imza tö-

renine Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet 

Şan, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Kon-

yasporlu yöneticiler Celalettin Çakıcı, Fatih Tın-

maz, Erhan Gökmen, MEPAŞ Genel Müdür Vekili 

İlker Arslanargun ve basın mensupları katıldı. 

Yapılan anlaşmaya göre, Konyaspor´un batı tri-

bün isim hakkını alan MEDAŞ, ayrıca Spor Toto 

Süper Lig maçlarında giyeceği formaların sağ 

kolunda ve reklam alanlarında yer alacak. 

İmza töreninde konuşan Konyaspor Kulüp Baş-

kanı Ahmet Şan, bugüne kadar takıma verdikleri 

desteklerden dolayı sponsorlara teşekkür etti. 

Forma reklamı ve stadyumda bazı reklam alan-

ları için daha önce anlaştıkları MEDAŞ ve MEPAŞ 

ile bu yıl daha kapsamlı bir anlaşma imzalandı-

ğını ifade eden Şan, ‘Bölgemizin yegâne elektrik 

dağıtım ve pazarlama şirketine yakışan da buy-

du. Çünkü çok geniş bir alana hitap ediyorlar. Bu 

tür bir sosyal sorumluluk projesi olarak gör-

dükleri Konyaspor’umuza desteğinden dolayı 

MEDAŞ ve MEPAŞ yönetim kurullarına teşekkür 

ederek camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. 

Stadyum bünyesinde en pahalı olarak gördü-

ğümüz, protokol ve basınımızın oturduğu Batı 

VIP tribünümüzün ismi adı artık MEDAŞ tribünü 

diyeceğiz. Stadyumda değişik alanlarda MEDAŞ 

ve MEPAŞ reklamlarını daha çok göreceksiniz’ 

diye konuştu. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise ko-

nuşmasında, Konyaspor’un destekçisi olmak-

tan gurur duyduklarını söyledi. Uçmazbaş, ‘A. 

Konyaspor’umuza geçtiğimiz iki yılda olduğu 

gibi yeni sezonda da destek vermekten memnu-

niyet duyuyoruz. Geçen sezonu üçüncü olarak 

bitirerek UEFA Avrupa Ligi´nde ülkemizi temsil 

etmeye hak kazanan Konyaspor kulübümüzün 

destekçisi olarak bu başarıdan ötürü büyük 

mutluluk duyduk. Konyaspor’umuz; taraftarıy-

la, teknik ekibiyle, yönetimiyle Konya´yı futbol 

kenti niteliğine taşımıştır. Tribünleri dolduran 

taraftarlarımızın hiç kesilmeyen desteğiyle sta-

dımızın Türkiye´nin en iyi atmosferine sahip stat 

olduğunu düşünüyorum’ dedi. 

Uçmazbaş ayrıca; kulüp çalışmalarının da tüm 

bunlara eklenince ortaya gurur duyulası bir 

başarının çıktığının altını çizerek, ‘Bu anlamda 

başta Sayın Başkanımız Ahmet Şan olmak üze-

re tüm Konyaspor camiasını tebrik ediyorum. 

Biz de MERAM Elektrik grubu olarak takımımıza 

olan desteğimizi yeni sezonda da sürdürece-

ğiz. Yeni sezonda hem Spor Toto Süper Lig’de, 

hem de Avrupa arenasında Konyaspor’un onur 

kaynağımız olmaya devam edeceğine yürekten 

inanıyoruz. Tüm camiamız için keyifli ve yeni 

başarılara ulaşılan bir sezon olmasını diliyoruz’ 

şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından Kon-

yaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan ile MEDAŞ 

Genel Müdürü Erol Uçmazbaş sponsorluk an-

laşmasını imzaladı.

S
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EDAŞ, çalışanları için “İş Dünyasında İleti-

şim Profesyoneli Olmak” konulu seminer 

düzenledi. Yoğun katılımın gerçekleştiği se-

miner Selçuklu Belediyesi Konferans Salonunda ya-

pıldı ve yaklaşık 3 saat sürdü. Konuklar deneyimlerini 

paylaşırken, hedefler ve başarı konusunda da açıklama-

larda bulundu. Başarı formülleri ve hedefler ile disipline 

bağlı kurallar konusunda bilgiler veren katılımcılar; algı, 

algıda seçicilik ve yönlendirme konusunda görüşlerini 

açıkladı. 2016 yılı ilk çeyreğinde toplam 60 bin adam/

saat eğitim verdiklerini, kişisel gelişimden, motivasyon 

eğitimlerine, teknik eğitimlerden, uygulamalı eğitimlere 

kadar personel ihtiyaç analizlerine göre yıl içinde eğitim-

ler düzenlediklerini söyleyen MEDAŞ İnsan Kaynakları ve 

Eğitim Müdürü Yeşim Iğnak Koçak, “Eğitim, şirketimizin 

en önem verdiği konulardan biridir. Bire bir eğitimlerin 

dışında online ortamda da çalışanlarımıza çeşitli konu-

larda eğitimler düzenliyoruz” dedi. Koçak, 2016 yılı sonu-

na kadar özellikle teknik konularda çalışan personel için 

eğitimlerin hızla devam edeceğinin altını çizdi. 

MEDAŞ’tan Motivasyon Semineri

M

eram Elektrik Dağıtım A.Ş., KTO Kara-

tay Üniversitesi 26-27 Mayıs tarihle-

rinde gerçekleştirdiği İnsan Kaynakları 

ve İstihdam Fuarı etkinliğine katıldı. 

MEDAŞ adına kurulan standa öğrenciler yoğun 

ilgi gösterdi KTO Karatay üniversitesi öğren-

cileri; iş olanakları, MEDAŞ çalışmaları sektör 

danışmanlığı protokolüne kadar merak ettikleri 

soruları fuar alanında yetkililerle paylaştı. Fuar 

kapsamında MEDAŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim 

Müdürü Yeşim Iğnak Koçak, üniversite öğrenci-

lerine iş hayatında katılacakları mülakatlarda 

dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bir sunum 

gerçekleştirdi.

MEDAŞ, KTO Karatay Üniversitesi İstihdam Fuarı´nda

M

eram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ), 

Sistem İşletme Müdürlüğü arıza 

personelleri arasında masa tenisi 

turnuvası düzenledi. 42 işletmedeki arıza per-

sonelIeri arasında yapılan turnuvada, her işlet-

meden iki kişilik takımIar oluşturuldu. İşletme-

lerde düzenlenen turnuva sonucu finale Eskil 

İşletmesi’nden Mehmet Meral ve Kemal Meral, 

Ermenek İşletmesi’nden Murat Şengül ve Ali 

Akpınar, Çiçekdağı İşletmesi’nden Gökhan Dur-

sun ve Alperen Gül kaldı. Finale kalan takımlar 

arasında MEDAŞ Genel Müdürlük binasında ye-

niden bir turnuva yapıldı. Kıyasıya mücadelenin 

yaşandığı turnuvada birinci Eskil İşletmesi, ikinci 

Ermenek İşletmesi ve üçüncü Çiçekdağı İşlet-

mesi oldu. Yarışmada derece alan takımlara 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş tarafın-

dan ödülleri verildi.

MEDAŞ Çalışanları Arasında Masa Tenisi Turnuvası

M
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GRUBUSANAYİ VE TİCARET

larko Carrier, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen, HVAC 

sektörünün en büyük fuarlarından Aquatherm’de, Bakü distri-

bütörü Nobel Elektrik’le birlikte yer aldı. 60 m2’lik standında, 

Azerbaycan pazarına sunduğu geniş ürün yelpazesini sergileyen Alarko 

Carrier, fuardan bir de ödülle döndü. Katılımcı firmaların ürün sergileme, 

ziyaretçi karşılama ve bilgilendirme performanslarını değerlendiren fuar 

yönetimi, Alarko Carrier’i, “Best Performance” (En İyi Performans) ödülü-

ne layık gördü.

Aquatherm Bakü 2016 hakkında değerlendirmelerde bulunan Alarko 

Carrier Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur, “Bu yıl 

Azerbaycan distribütörümüzle birlikte 5. kez katıldığımız fuarda, son tek-

nolojiyle üretilen ve Alarko Carrier kalitesiyle pazara sunduğumuz çevre 

dostu kombi, panel radyatör, pompa, hidrofor, brülör ve kazan gibi çok 

çeşitli ürünlerimizi tanıtma olanağı bulduk. Ayrıca ‘Best Performance’ 

ödülünü de almaya hak kazandık. Oldukça gururluyuz.” dedi.

A

klimlendirme sektörünün lider markası 

Alarko Carrier, sosyal medya kullanı-

mında da sektöründe ilkleri gerçekleş-

tirmeye devam ediyor. Alarko Carrier, kurumların 

Instagram’daki varlıklarını daha iyi yönetmelerini 

sağlayan araçların yer aldığı “Instagram İşletme 

Sayfaları” profil özelliğini aktif olarak kullanmaya 

başlayan iklimlendirme sektöründeki ilk kuruluş 

oldu. 

Sınırlı sayıda hesap tarafından kullanımına izin ve-

rilen “Instagram İşletme Sayfaları” uygulaması üç 

temel profil özelliğini barındırıyor. Bunlardan ilki 

olan Business Profiles, Instagram’da hali hazırda 

profilleri olan firmaların, sayfanın en üstüne kendi 

web siteleri, adres ve kısa tanıtım bilgileri ekleme-

lerine imkân tanıyor. Kullanıcılar dilerse firmaların 

ekledikleri telefon numarası, mesaj ya da e-posta 

adreslerinden onlarla doğrudan iletişime geçebili-

yor. Yeni bir özellik olan Insights aracı da marka-

ların takipçileriyle ilgili analizlere erişimini kolay-

laştırıyor. Takipçilerin yaş, cinsiyet gibi demografik 

özelliklerini değerlendiren bu araç sayesinde hangi 

paylaşımların daha başarılı olduğu ve kitleyi daha 

fazla harekete geçirdiğini görmek mümkün oluyor. 

Promote özelliği ise popüler bir paylaşımı anında 

reklama dönüştürme imkânı veriyor. 

İ

Alarko Carrier, 
Aquatherm Bakü 2016 Fuarı’ndan Ödülle Döndü

Alarko Carrier’in “Instagram İşletme Sayfası” Hayata Geçti

larko Carrier’in, Türkiye’de ilk ve tek 

çift yoğuşma teknolojili kombisinin 

tanıtımı için özel bir reklam filmi ha-

zırlandı. Reklam filminde anons edilen yeni ürün 

Seradens Super Plus çift yoğuşmalı kombiler, 

Türkiye’de ilk defa hem ısıtma hem de kullanım 

suyunda yoğuşma teknolojisiyle, %100’ün üze-

rinde verim sağlıyor. Hazırlanan reklam filmin-

de de konforuna düşkün kedi, bu kombilerdeki 

çift yoğuşma teknolojisiyle çifte kazanç sağla-

nacağını eğlenceli bir dille anlatıyor.

A
Konforuna Düşkün Kedimiz Ekranlardaki Yerini Alıyor
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larko Carrier, İklimlendirme Sanayi İh-

racatçıları Birliği (İSİB) tarafından dü-

zenlenen “2015 Yılı iklimlendirme Sek-

törü Başarılı İhracatçılar” değerlendirmesinde

2 ödül birden kazandı. 2015 yılında gösterdi-

ği performansla “En Çok Ülkeye İhracat Yapan 

Firma” seçilen Alarko Carrier; “En Çok Klima 

Santralı İhracatı Yapan Firma” dalında da ödül 

kazanarak, önceki yıllarda elde ettiği başarıyı 

sürdürdü, 12 Nisan’da Ankara’da düzenlenen, İSİB 

üyesi firmalara 17 kategoride toplam 46 ödülün 

verildiği törende, dönemin Ekonomi Bakanı Mus-

tafa Elitaş’ın yanı sıra sektördeki önemli kuruluş-

ların temsilcileri de yer aldı.

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’den 2 Ödül Birden

A

larko Carrier, ODTÜ Geliştirme Vak-

fı tarafından düzenlenen Bir Ağaç 

Sizden Bir Orman Bizden kampan-

yasına yaptığı bağışlarla, ODTÜ Ormanı’nın 

gelişimine katkıda bulundu. 2014 ve 2015’te 

ODTÜ Ormanı’na 300 binden fazla ağaç ka-

zandırılmasına destek verenlerden biri olma 

gururunu taşıyan Alarko Carrier, bu kapsam-

da, ODTÜ Ormanı’nda düzenlenen 2016 Ba-

har Ağaç Dikme Etkinliği’ne katıldı. Etkinlikte, 

ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başka-

nı Prof. Dr. Ramazan Aydın ve ODTÜ Rektörü 

Prof. Dr. Ahmet Acar tarafından imzalanan 

ağaçlandırma sertifikasını alan Alarko Carrier, 

teknolojide olduğu kadar sosyal sorumluluk 

projelerinde de öncü olmayı sürdürüyor.

larko Carrier, 23 Nisan - 30 Ekim tarihleri arasındaki 6 

aylık süreçte, 200 binden fazla sosyal ve kültürel akti-

vitenin yapıldığı Expo 2016 Antalya’nın bazı bölümlerinin 

iklimlendirmesini sağlandı. Bu kapsamda Alarko Carrier; fuarın 

VIP binasında, basın merkezinde, restoranlar sokağında, çim am-

fide, depo alanında, sergi ve sanat çalışmaları ile kafelerin yer 

aldığı binalarda, yüksek verime sahip 50UH serisi çatı tipi klimala-

rıyla kalite ve güvenceyi bir arada sundu. Alarko Carrier, serviste 

mükemmellik anlayışı, yenilikçi ve konusunda uzman ekibiyle çatı 

tipi klimalarını Eurovent sertifikalı olarak üretiyor. Firma, geliştir-

diği 48UA/UH ve 50UA/UH serileriyle, 2004 yılından beri kolay 

montaj ve devreye alma özelliği sayesinde dünyada birçok önemli 

projeye imza atıyor.

A

A

“Bir Ağaç Sizden Bir Orman Bizden” Kampanyasına Destek

EXPO 2016 Antalya’nın İklimlendirmesi 
Alarko Carrier Tarafından Sağlandı
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ürkiye İş Bankası iştirakle-

rinden İş Gayrimenkul Ya-

tırım Ortaklığı’nın İstanbul 

Tuzla’da gerçekleştirdiği, tasarımı ve 

mimarisi SOM (Skidmore, Owings & 

Merrill LLP) ve Dizayn Grup imzasını 

taşıyan İş Bankası Operasyon ve Tek-

noloji Merkezi projesinde ısıtma ve so-

ğutma sistemlerinde Carrier 30XA Su 

Soğutma Grubu cihazlar tercih edildi. 

Ayrıca İŞGYO bu proje ile Sign of the 

City Awards 2015’de en iyi ofis proje-

sine lâyık görüldü.

T

İş Bankası Operasyon ve Teknoloji Merkezi’nde
Carrier Su Soğutma Grupları

larko Carrier, Adana’da kurulu ve Türkiye’ nin en bü-

yük linyit santrali yatırımı niteliğini taşıyan Tufanbeyli 

Termik Santrali’ nin iklimlendirmesini sağlıyor. Sabancı 

Holding ve E.ON ortaklığındaki Enerjisa tarafından faaliyete ge-

çirilen, Türkiye’deki enerji talebinin %2’sini karşılayacak büyük-

lükteki projede, ürün kalitesi ve üstün hizmet anlayışı sebebiyle 

Alarko Carrier tercih edildi. Bu kapsamda Carrier 39HQ klima 

santralleri, 30XW su soğutuculu kondenserli vidali kompresör-

lü su soğutma grupları, Baltimore soğutma kuleleri ve Auto-

mated Logic bina otomasyon sistemi kullanıldı. Projede; MCC ve 

DDC Panolar ile fiber optik kablo temini ve aktif pasif ağ ekip-

manları Alarko Carrier tarafından sağlandı.

A

Tufanbeyli Termik Santrali’nin Enerji Verimliliği 
Alarko Carrier’e Emanet

ortune-Türkiye dergisi 2009 yılından bu 

yana düzenlediği “Türkiye’ nin En Büyük 500 

Şirketi” araştırmasının 2015 yılı sonuçlarını 

açıkladı. 2009 yılından bu yana “En Büyük 500 Şirket” 

listesinde yer alan şirketimiz Alarko Carrier, 2015 yılı ve-

rilerine göre hazırlanan listede 351, Alarko-Alsim şirketi 

ise 353. Sırada yer aldı. “Türkiye’ nin Devler Ligi” başlığı 

altında sunulan, finansal kurumlar ve holding şirketleri 

dışındaki tüm sektörleri kapsayan Fortune 500 araştır-

ması şirketler bakımından bir prestij, iş dünyasında ve 

ekonomik çevrelerde referans olarak kabul ediliyor.

F

Alarko Carrier Fortune Dergisi’nin 
“En Büyük 500 Şirket” Listesinde
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Alarko Carrier’in “Küresel İklim Değişikliği” 
Fotoğraf Yarışmasının Galipleri Belli Oldu

larko Carrier’in küresel iklim değişikliğini gündeme getirmek 

amacıyla düzenlediği fotoğraf yarışmasında dereceye girenler 

belli oldu. Jürinin yaptığı değerlendirmelerin sonucunda, Küre-

sel İklim Değişikliği temalı yarışmada 13 fotoğraf yarı finale kaldı. 1’inciliği 

kazanan Murat İbranoğlu’na Canon EOS 70D dijital fotoğraf makinesi, 2. 

Dilek Uyar’a Toshiba 13 N3KVR klima, 3. Deniz Nida Şener’e Toshiba 13 

S3KV klima armağan edildi. Dereceye giren 13 finalist, Alarko Carrier’in 

2017 takviminde yer almaya hak kazandı.

Yarışmanın 4.sü Hasan Güzel ile 5.si Aytül Akbaş, birer Samsung Galaxy 

Tab A P550 ile ödüllendirildi; 6. sırayı alan Muhammet Ceylan ise Asus 

Akıllı Telefon sahibi oldu. Sıralamaya giren diğer 7 finalist Erhan Hacıisa-

oğlu, Caner Başer, Nuriye Çayır, Banu Diker, Arzu İbranoğlu, Ferhat İdoğ ve 

Sevcan Meraklı’ya ise D&R hediye kartı verildi. 

Çalışanları ve yan sanayisiyle sürdürülebilirliği şirket kültürü haline getir-

meyi hedefleyen Alarko Carrier’in, çalışmalarında çevre duyarlılığını ana 

hedef olarak belirlediğini vurgulayan Alarko Carrier Genel Müdürü Önder 

Şahin, “Sürdürülebilirlik kavramını ekonomik gelişme, sosyal gelişme ve 

çevre olmak üzere üç alanda şekillendiriyoruz. Yaklaşık 20 yıldır, sürdürü-

lebilirlik konusunda para ve emek harcayan bir şirket olarak öne çıkıyoruz. 

Bu kapsamda 3.sünü düzenlediğimiz ‘Küresel İklim Değişikliği’ temalı fo-

toğraf yarışmasıyla, değişen iklim koşullarına dikkat çekmeyi hedefliyo-

ruz. Bu sene Instagram’a taşıdığımız yarışmada bir rekor kırılarak, 2.760’ı 

aşkın başvuruda bulunuldu. Katılımlarından dolayı herkese teşekkürlerimi 

sunuyor, dereceye girenleri gönülden kutluyorum.” dedi.

Yarışmanın jürisi; Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Alar-

ko Holding Genel Koordinatör Yardımcısı (Taahhüt) Alper Kaptanoğlu , Sa-

natçı Şükran Moral, Fotoğrafçı Ani Çelik Arevyan ve Instagram Fenomeni 

Ahmet Erdem’den oluştu. Jüri fotoğrafları; yarışma temasına uygunluk, 

yaratıcılık, anlatım gücü ve teknik kriterlerine göre değerlendirdi.

A

Yarışma Dördüncüsü
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nkara’nın prestij projesi Wings Ankara’nın 

Ofis Bloğu TOSHIBA’nın -25˚C’ye kadar 

kesintisiz ısıtma yapan SMMS-e serisi dış ünitele-

riyle tasarlanan VRF sistemiyle ısıtılıp, soğutula-

caktır. 28 adet dış ünitenin kullanılacağı projede 

toplam kapasitesi 1.162 kW’a ulaşan cihazlar, 

183 adet iç üniteyi besleyerek ideal sıcaklığın his-

sedilmesini sağlayacak.

Alarko Carrier, Wings Ankara’nın İklimlendirmesini Sağlıyor

Kayseri’de İş Ortaklarımız ile Buluştuk
ayseri ve civarında faaliyet gösteren yatırımcılar, mekanik firma-

ları, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 160 kişiyle bir araya 

geldik. 17 Mayıs’ta Kayseri Hilton Otel’de gerçekleştirilen etkinlik, Ankara 

Büro Satış Müdürümüz Ali İsmet Koçak’ın şirketi ve ürünleri tanıtmasıyla 

başladı. Toplantı, Su Basınçlandırma Sistemleri Ürün Müdürümüz E. Cü-

neyt Bulca’nın ısıtma sistemlerinin kalbi Alarko Optima pompaları hakkın-

da katılımcıları bilgilendirmesiyle devam etti.

Toplantının ikinci bölümünde, İş Geliştirme ve Denetim Müdürümüz H. Öz-

gen Çoğulu, Alarko Aldens duvar tipi yoğuşmalı kazanların yüksek verimli, 

düşük tüketime sahip Kaskad sistemleri ve uygulama esasları üzerinde 

durdu. Soru cevap bölümünün ardından, fuaye alanına kurulan standlarda 

Ankara Büro Bayilik Satışları Satış Şefimiz Fuat Tan ve Ankara Büro Bayilik 

Satışları Bölge Sorumlumuz Akın Gülden’in cihazları katılımcılara tanıtma-

sıyla devam eden etkinlik, birlikte yenilen akşam yemeğiyle sona erdi.

K

A

Alarko Carrier’den, VLE Elektronik İçin Hassas 
İklimlendirme Çözümü

tomotiv aydınlatma sektörüne özel led ve elektronik par-

çalar üreten Bayraktarlar Holding bünyesinde yer alan 

VLE Elektronik Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. firması 4000 

m²’lik üretim alanının hassas sıcaklık ve nem kontrol ve pozitif ba-

sınçlandırma sisteminin sağlanması için RC GROUP hassas kontrollü 

klimaları tercih etti. Alanda kullanılan NEXT serisi cihazlar üstten üf-

lemeli tip hassas kontrollü klimalar, sistem emniyetini tesis etmesi 

açısından çift devreli dizayn edilmiştir. Her bir hassas klima cihazı 2 

kondenser ünitesine bağlı çalışmaktadır.

Şartlandırılmış hava, mahale daha homojen olarak yayılması ve hava 

hareketlerinin minimum olması amacı ile Danimarka KE-Fibertec 

marka tekstil tip hava kanalları vasıtası ile sevk edilmektedir.

O
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Konya’da Son Teknolojiye Sahip Ürünleri Tanıttık
onya ve civar illerden gelen 116 kişilik gruba, Optima pompa, 

Toshiba VRF sistemleri ve Aldens yoğuşmalı kazanları tanıttık. 

Grupta; yetkili satıcılar, servisler, yatırımcılar, mekanik firmaları, kamu 

kurum ve kuruluşlarının yanı sıra üniversite yapı işlerinde ve İnşaat Daire 

Başkanlığı’nda çalışanlar yer aldı. Konya Rixos Otel’de gerçekleştirilen et-

kinlik, Ankara Büro Satış Müdürümüz Ali İsmet Koçak’ın şirketi ve ürünleri 

tanıtmasıyla başladı.

İlk bölümde, Su Basınçlandırma Sistemleri Ürün Müdürümüz E. Cüneyt 

Bulca, katılımcılara ECM (Elektro Commucated Motor) teknolojisi hakkında 

açıklamalar yaptı. Ardından yüksek verimli düşük tüketime sahip Toshiba 

VRF sistemleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Toplantının ikinci bölümünde, İş 

Geliştirme ve Denetim Müdürümüz H. Özgen Çoğulu, Alarko Aldens duvar 

tipi yoğuşmalı kazanların yüksek verimli, düşük tüketime sahip Kaskad 

sistemleri ve uygulama esasları üzerinde durdu.

K

Marmaray Saha Çalışma Faaliyeti GTİ Eğitim Faaliyeti Verildi

armaray projesi kapsamındaki istasyonlarda Trox yangın 

damperlerinin limit anahtarlama ve pnömatik motor yön 

ayarlarıyla ilgili saha çalışması ve eğitimi gerçekleştirildi. Teknik Des-

tek ve Eğitim Müdür Yardımcımız Tolga Aydınlı tarafından organize 

edilen bu faaliyete Taisei ve TCDD firmasından saha işletme mühen-

dis ve teknisyenleri katıldı.

irmamızın GTİ ile yapmış olduğu periyodik bakım anlaşması çerçeve-

sinde, GTİ bünyesinde görev yapan mühendis ve teknisyenler için iki 

günlük soğutma çevrimi, su soğutma gruplarının işletilmesi, bakımı, 

teknolojik gelişmeler vb. konularda eğitim verildi. Eğitimin son gününde ka-

tılımcılar Gebze fabrikamızı gezdi. Teknik Destek Eğitim Müdür Yardımcımız 

Tolga Aydınlı ve Bakım Satış Şefimiz Özgün Bağcan Doğan tarafından organize 

edilen bu faaliyet için müşteriler firmamıza teşekkürlerini iletti.

M

F

klimlendirme sektörünün öncü firması Alar-

ko Carrier, Denizli Dalgıç Pompa İhtisas Bayisi 

Işık Mühendislik ile bu yıl 12.si düzenlenen Ege Tarım, 

Sera ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı. Tarım ve hayvan-

cılık sektörünün devlerini Denizli’de bir araya getiren 

fuarda Alarko dalgıç pompalarını sergileyen firma, zi-

yaretçilere, pompaların tarımsal alanda kullanım ola-

nakları ve ürün özelinde yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla 

ilgili bilgi verdi. Bu yıl 12.si gerçekleştirilen fuara 157 fir-

ma katıldı, 400’den fazla markanın temsil edildiği fuar 

150.000 den fazla ziyaretçi ağırlayarak 5 gün sürdü.

Alarko Carrier, 12. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda Yerini Aldı

İ
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ydın Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve makine mühendislerine 

yönelik düzenlediğimiz seminerde; yeni seri Tos-

hiba SMMS-e ve SHRM-e VRF klima sistemleri 

tanıtıldı. 24 Mayıs’ta Aydın Anemon Otel’de ger-

çekleştirilen eğitim, İzmir Satış Ofisi Satış Müdür 

Yardımcımız Halit Özel tarafından verildi.

Toshiba Klima Sistemleri Aydın’da Tanıtıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne Dalgıç Pompa Eğitimi

A

dana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-

zasyon İdaresi’ne bağlı personele dalgıç 

pompa eğitimi verildi. 17 Mayıs’ta, Adana Büyük-

şehir Belediyesi’nin Şantiye Toplantı Salonu’nda, 

Dalgıç Pompa Sorumlumuz Emre Kaburcuk ve 

Adana Bayisi Şanıvar Mühendislik’in birlikte orga-

nize ettiği eğitim, Dalgıç Pompa Satış Müdürümüz 

Yüksel Pınar tarafından verildi. Eğitimde; dalgıç 

pompa seçim kriterleri, ekonomik açıdan dalgıç 

pompa seçim yöntemleri, Noryl fan özellikleri, 

dalgıç pompaların arıza ve çözümleri üzerinde 

duruldu. 

A

Adana’da Yeni Ürünlerimizi Tanıttık

Hatay’da Dalgıç Pompa Eğitimi Verildi

larko Carrier, Adana, Mersin ve çevre 

illerden gelen proje, tesisat ve taahhüt 

kurum ve kuruluşlarında faaliyet gösteren mü-

hendislerin yer aldığı, 180 kişilik bir grupla bir 

araya geldi. Yeni ve üstün teknolojiye sahip yük-

sek verimli cihazlarımızı tanıtmak amacıyla dü-

zenlenen seminer Bayilik Satış Grup Koordinatör 

Yardımcımız Haluk Ferizoğlu’nun konuşmasıyla 

başlayıp, Ankara Büro Satış Müdürümüz Ali İs-

met Koçak’ın sektöre dair güncel bilgiler aktar-

masıyla devam etti.

Konuşmaların ardından yeni seri SMMS-e Tos-

hiba VRF sistemleri tanıtıldı. İş Geliştirme Mü-

dürümüz Özgen Çoğulu ise Toshiba/Carrier 

ısı pompaları ile Wolf yoğuşmalı kazanlar ve 

Kaskad sistemlerini tanıttı. Ürünlerin uygulama 

esasları, verimlilik değerleri ve işletme kazanç-

larının örnek referanslarla anlatıldığı seminer; 

fuaye alanına kurulan standlarda Ankara Büro 

Satış Şefimiz Alper Özgür ve Adana Büro Satış 

Şefimiz Nuri Akdağ’ın cihazları katılımcılara ta-

nıtmasıyla devam etti. Etkinlik, birlikte yenilen 

akşam yemeğiyle sona erdi.

atay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanali-

zasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı 

idari ve teknik personele dalgıç pompa eğitimi 

verildi. Hatay Grand Boğaziçi Otel’de gerçekleş-

tirilen eğitim, Dalgıç Pompa Bölge Sorumlumuz 

Emre Kaburcuk ve firmanın Hatay dalgıç pompa 

ihtisas bayisi Öz İş Elektrik tarafından organize 

edildi. Dalgıç Pompa Satış Müdürümüz Yüksel 

Pınar’ın verdiği 3 saatlik eğitimde; dalgıç pom-

panın genel özellikleri ve seçim kriterleri ile 

Noryl fan ve pompalarda oluşabilecek arızalar 

üzerinde duruldu. 16 Haziran’da düzenlenen eği-

tim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

A

H



23

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Burda 41 Alışveriş Merkezi’nde Teknik Destek Eğitimi

Bu Yıl İlk Kez Düzenlenen Gıda ve Tarım Fuarı’na, 
Adıyaman Dalgıç Pompa Yetkili Satıcımız
Bereket Tarım ile Katıldık

Bodrum’da Isı Pompası Eğitimi Verdik

urda 41 Alışveriş Merkezi’nde Alarko 

Carrier Teknik Destek ve Eğitim Müdür 

Yardımcısı Tolga Aydınlı tarafından teknik cihaz 

işletme eğitimi verildi. Kocaeli’nin en büyük alış-

veriş merkezlerinden biri olan BURDA 41 AVM’de 

4 adet 2.400 kW’lık Carrier 19 XRV santrifüj su 

soğutma grubu kullanıldı. 22 Nisan tarihinde 

düzenlenen bu eğitimde katılımcılara soğutma 

grubu çevrimi, soğutma grubunu oluşturan 

temel  ekipmanlar, 19XRV model su soğutma 

grubunun işletilmesi, display ekranı kullanımı, 

kompresör, evaporator ve kondanser bilgileri, 

arıza bulma ve çözme bilgileri teorik ve pratik 

bilgiler ışığında aktarıldı.

dıyaman Fuar ve Kongre Merkezi’nde 

5-8 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 1.’si 

düzenlenen Adıyaman Gıda ve Tarım Fuarı’na, 

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Adı-

yaman Ticaret ve Sanayi Odası, Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürlüğü, Adıyaman Üniver-

sitesi destek verdi. Adıyaman Valisi Mahmut 

Demirtaş, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev 

Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Talha Gönüllü, Ziraat Odası Başkanı Salih 

Şahan ve çeşitli kamu kurum ve kuruluş tem-

silcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri 

açılışa katıldı.

B

A

odrum yetkili satıcılarımız, servislerimiz ve sa-

tış noktalarımız ile otel teknik müdürlerine Car-

rier ve Toshiba Estia ısı pompaları eğitimi verildi. 30 

Mart’ta Diamond Of Bodrum otelde gerçekleştirilen 

etkinliğe; İzmir Satış Ofisi Müdür Yardımcımız Musta-

fa Gürsoy, Satış Müdürümüz Emin Yavuz, Satış Müdür 

Yardımcımız Halit Özel ve Bölge Sorumlumuz Onur 

Şengün katıldı.

B
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klimlendirme sektörünün lideri Alarko Carrier, geçtiğimiz 

haftalarda Aydın Büyüksehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 

İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bağlı teknik ve idari ekip tarafından zi-

yaret edildi. Alarko Carrier’in Gebze fabrikasına düzenlenen gezide, 

ziyaretçilere; üretim testlerinde uygulanan ACE sistemi, dalgıç pom-

pada kullanılan NORLY fan teknolojisi ve TÜRKAK (Türk Akreditas-

yon Kurumu) belgeli dalgıç pompa deney laboratuvarıyla ilgili bilgi 

verildi. Gezi, Aydın Belediyesi’nin içme suyunda tercih ettiği pompa-

larla gerçekleştirilen performans testlerinin ardından sona erdi. 

larko Carrier, Arnavutköy - Hadımköy 

Sanayici ve İş Adamları Derneği (HASİ-

AD), Arnavutköy Belediyesi ve Kaymakamlığı 

iş birliğiyle düzenlenen Arnavutköy – Hadımköy 

Expo 2016 Sanayi Etkinliği’ne katıldı. İş dünyası-

nın yanı sıra çeşitli ölçekte birçok esnafın bir ara-

ya getirilmesini amaçlayan ve bölgedeki ticaret 

hacminin geliştirilmesinin hedeflendiği etkinlik, 

bu sene ilk defa gerçekleştirildi. Organizasyonda 

Esenyurt yetkili satıcı ve servisi Hür Sondaj ile 

yerini alan Alarko Carrier, standında sergilediği 

son teknoloji ürünleriyle ilgi çekerken, bölgede 

faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarına ve böl-

ge halkına dalgıç pompa çözümleriyle ilgili bilgi 

verdi. Etkinliğe Esenyurt, Hadımköy ve Arnavut-

köy civarında faaliyet gösteren 110’dan fazla fir-

ma katılım gösterdi.

Aydın Belediyesi’nden Alarko Carrier’e Ziyaret

Alarko Carrier, Arnavutköy - Hadımköy Expo 2016 
Sanayi Etkinliği’ne Katıldı

İ
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larko Holding İK İşveren Markası çalışmaları kapsamında katıldığımız ve 

her yıl, 100 yılı aşkın tarihi ile Türkiye’nin en eski öğrenci kulüplerinden biri 

olan Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Kulübü (ENSO) tarafından yürütülen MSE’16 

etkinliği kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, yöneticileri ve mezunları 

arasında yapılan bağımsız anket ile yılın en başarılı iş insanlarına ödüllerin verildiği 

etkinlikte “2016 Sürdürülebilirlik Başarı Özel Ödülü” Alarko Holding’in oldu.  

Türkiye’nin önde gelen şirketleri kapsamında yürütülen çalışma sonunda 15 farklı 

dalda verilen Boğaziçi İş Dünyası Ödülleri, 03 Aralık 2016 Cumartesi günü Boğaziçi 

Üniversitesi’nde, iş insanlarını, yöneticileri ve öğrencileri bir araya getiren Gele-

neksel MSE Kokteyli’nin ardından düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Alarko 

Holding’in ödülü, Alarko Holding Mali Analiz, Sistem ve Yönlendirme Koordinatörü 

Sayın Ümit Nuri Yıldız’a takdim edildi.

Geleneksel Boğaziçi Üniversitesi İş Dünyası Ödülleri’nde 
“2016 Sürdürülebilirlik Başarı Özel Ödülü”  
Alarko’nun Oldu 

A



25

MERAM AİK 
Üyeleri Tiyatro 

Etkinliği’nde 
Buluştu

AİK ile Konaklamalı Polonezköy Etkinliği

ERAM AİK üyeleri, Nikolay V. Gogol tarafın-

dan yazılan ve dünyada birçok farklı dilde 

oynanan tek kişilik bir oyun olan “Bir Delinin Hatıra 

Defteri” ni izlemek için bir araya geldi. Gösterim, 

Konya Devlet Tiyatrosu’nda 17 Ekim 2016 tarihin-

de yapıldı. Usta tiyatrocu Genco Erkal tarafından 

oynanan ve  çevresinde sürekli aşağılanıp alay 

edilen ve yaşadıklarıyla baş etmeye çaılşan sıra-

dan bir adamın iç dünyasının anlatıldığı oyun, katı-

lımcılar tarafından büyük beğeni ile izlendi.

İK Spor Komitesi’nin düzenlediği konaklamalı Polonezköy etkin-

liğinde, katılımcılar 3 Eylül Cumartesi sabah 08:00’de Erdinç 

Eroğlu Spor ve Yaşam Ormanı’nda köy kahvaltısı yaptıktan sonra, tesiste 

temposu yüksek trekking yürüyüşü yaptı. Yaşam Ormanı’nda dalından 

meyve ve sebze toplama fırsatı bulan AİK üyeleri, bu güzel molanın 

ardından Türkiye’de ilk ve tek olan Taktikal Paintball sahasında 2000 

m2 alanda 5 metre yükseklikte 4 burçtan oluşan kalede bayrak kap-

ma oyunu ile 2 takım halinde takım ruhu ve strateji becerisinin pekiştiği 

muhteşem bir deneyim yaşadı. Ardından “Orman Parkuru”nda 1 saatlik 

heyecan dolu ATV gezisine katılan üyeler, akşam yemeği için Erdinç Eroğ-

lu Spor ve Yaşam Ormanı’nda zengin menüsü ve misafirperverliği eşli-

ğinde barbekü partisi yaptı. Yemeğin ardından Adampol Otel’de konak-

layan katılımcılılar, 4 Eylül Pazar sabahı kahvaltı sonrası güzel anılarla 

Polonezköy’den ayrıldılar.

M
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AİK, Jazz’ın Eşşiz Sesi Imany İle Buluştu

Meram AİK Voleybol Turnuvası 

32. Dönem Alarko İstikbal Kulübü’nün ilk etkinliği 21 Ekim 

Cuma akşamı Wolkswagen Arena’da gerçekleşen Imany kon-

seri oldu. Yaklaşık 6.000 kişinin izlediği konserde, jazz müziği-

nin yeni vokallerinden olan ve şarkılarıyla tüm dünyada yankı 

uyandıran Imany bu özel gecede en güzel şarkılarını seslendi-

rerek seyircisine eşsiz bir akşam yaşattı.

32. Dönem AİK Meram Voleybol Tur-

nuvası ile etkinliklerine başladı. Bu yıl 

ikincisi düzenlenen, 2016 AİK Meram 

Voleybol Turnuvası 61 kişinin katılımıy-

la 3-24 Ekim 2016 tarihleri arasında 

gerçekleşti. Turnuvanın kazanan takımı 

“TEŞKİLAT-1” olurken;  turnuvanın ikinci 

takımı “Operation Team” oldu. 



26

GRUBUTURİZM

illside Personal Trainer’ları, kişinin 

DNAFit gen analiz raporu ile ortaya 

çıkan genetik şifresine göre bilimsel 

bir antrenman programı hazırlayarak perfor-

mansını en üst seviyeye ulaştırabilecek bir yol 

haritası çiziyor. Sonuçlarına göre antreman ya-

pıldığında 3 kat daha iyi performans sağlamaya 

yardımcı olan DNAFit, hem profesyonel hem de 

amatör sporcular tarafından tercih ediliyor.  

İngiltere’de DNAFit laboratuvarında genel sağ-

lık, spor performansı ve beslenmeyle etkileşi-

mi olan 50 farklı genetik varyasyonun tükürük 

örneği analizi sayesinde değerlendirilmesine 

dayanan DNAFit gen analizi, sadece Hillside City 

Club’larda Personal Training paketleri ve Prime 

üyelikleri ile birlikte sunuluyor.

ünyadaki spor akımlarının Tür-

kiye’deki öncüsü Hillside City 

Club’ın spor tutkunları ile ta-

nıştırdığı son yılların en yaratıcı egzersizi 

POUND® ROCKOUT, ilhamını davul çalma-

nın bulaşıcı ve enerji veren eğlencesinden 

alıyor. Ripstix® adı verilen ağırlık baget-

leriyle yapılan ve bir rock konseri enerji-

sinde geçen bu yüksek tempolu egzersiz 

bedeni zinde tutarken spor yapmayı eğ-

lendiren bir aktivitiye dönüştürüyor. Pila-

tesi Coachella’yla buluşturan, kardiyo, pi-

lates ve pliometrik (patlayıcı antrenman) 

hareketleri birleştirerek herkese uygun 

şekilde tasarlanmış POUND® ROCKOUT 

dersinde ortalama 15.000 kez Ripstix® 

vuruşu yapılıyor ve yaklaşık 900 kalori 

yakılıyor. “Klasik egzersizi bırakıp, Rock 

müzik yapmaya” çağıran bu yepyeni ant-

reman, yurt dışında eğitim alan Hillside 

Sports Team eşliğinde Hillside City Club 

Etiler ve İstinye’de denenebilir. 

Hillside, DNAFit ile Sporseverlere Bilimsel  
Antrenmanı Tanıştırıyor

Hillside, Dünyayı Sallayan POUND® ROCKOUT 
Egzersizini Türkiye’ye Getirdi 

H
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isafirlerine sunduğu farklı aktivitelerle yeni-

liklere öncülük eden Hillside Beach Club, 29 

Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 

Summer Challenge ile spor dolu bir haftaya ev sahipliği 

yaptı. Hillside City Club eğitmenleri ve Hillside Beach Club 

eğlence ekibinin kolektif çalışmasıyla misafirler Summer 

Challenge boyunca, eğlence ve sporun iç içe olduğu farklı 

bir deneyim yaşadı. 

Güne sabahın erken saatlerinde yapılan stretching, pilates, 

yoga ve çeşitli body workout dersleriyle başlayan misafir-

ler, tatilleri boyunca zengin aktivite programı ile vakitlerini 

geçirirken, Hillside Beach Club’ın muhteşem atmosferinde 

unutlmaz bir tatil yaşadı. Her güne bisiklet, dans, tram-

bolin gibi farklı bir aktivitenin düşünüldüğü hafta boyunca 

birbirinden renkli konsept partiler düzenlendi. Fethiye’nin 

5 bin yıllık tarihe sahip dünyaca ünlü bölgesi Kayaköy’de 

düzenlenen koşu ve bisiklet aktivitelerinin de yer aldığı bu 

özel haftanın misafirleri eşsiz anılarla evlerine döndü. 

tiler’in en sevilen mekânlarından biri 

olarak anılan Daily News Restaurant 

yeniden Hillside Etiler’de açıldı. Her da-

mak tadına hitap eden lezzetli menüsü ve samimi 

dekorasyonu ile yepyeni bir buluşma mekânı olan 

Daily News, Deniz Private Cinecity Sinemaları ile 

özlenen restoran-sinema konseptini de tekrar ya-

şatmaya başladı. 

İtalyan ağırlıklı Akdeniz mutfağı servis eden Daily 

News, menüsünde yer alan çeşitleri ve keyif veren 

atmosferi ile sinema öncesinde en sevilen alter-

natiflerden biri olmanın yanında iş yemekleri ve 

dostlarla buluşmalar için de tercih ediliyor. Pizza 

severlerin de unutulmadığı Daily News menüsü-

nün en çok ilgi gören seçeneklerinden biri ise odun 

ateşinde pişen, eritilmiş mozarella ve mantar sos 

ile servis edilen “Daily News Monaco”. Deniz Pri-

vate Cinecity’nin konforlu salonlarında izlenecek 

filmlerin öncesi veya sonrasında lezzetli bir mola 

için Daily News’un rahat ve samimi ortamı birebir. 

Rezervasyon: 0212 352 55 00

Hillside Beach Club’da Spor Dolu Bir Hafta: 
Summer Challenge 

Daily News Hillside Etiler’de Açıldı

M
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ünyanın başarılı markalarının hikâyelerini ders konusu yapan 
Harvard Business School, Hillside Beach Club’ın başarı öykü-
sünü, “Akdeniz’de En İyi Aile Tatili Deneyimi Sunmak” başlıklı 

vaka çalışmasıyla inceledi. Çalışmayı, Harvard’da pazarlama ve özellik-
le müşteri odaklı organizasyonlar üzerinde çalışan, bu alanda dünyanın 
en saygın otoriteleri arasında gösterilen Kıdemli Profesör Rajiv Lal bizzat 
yürüttü. Alarko’nun “Hizmette, Üretimde Kalite” ilkesiyle faliyet gösteren 
Hillside Beach Club’ın, turizm sektöründe %99’lara varan istisnai seviye-
deki misafir memnuniyeti sonuçları, %90’ın üzerindeki doluluk ve dünya-
da bu boyutta tesislerde örneğine rastlanmayan %68 seviyesindeki tek-
rar gelme oranı ile bunun sonucunda ciro ve kârlılık anlamında elde ettiği 
yüksek büyüme oranları değerlendirildi. 

Hillside’ın 1998 yılından bugüne misyon edindiği “iyi hissetme faktörü” ça-
lışmada yer aldı. Hillside’a özgü bu kavram, sahip olma veya lüks gibi kav-
ramlarla değil, en sevdiğiniz ağacın altında geçirdiğiniz zamanın size ver-
diği hislerle veya bir dostunuzu evinizde ağırlamaktan aldığınız keyif gibi 
örneklerle  açıklanıyor ve içtenlik ve doğallıkla iyi hissettirmenin Hillside’ın 
hizmet felsefesinin önemli bir unsuru olduğundan bahsediliyor.

Harvard Business School’un hayata geçirdiği çalışmada Hillside’daki per-
sonel mutluluğu ve motivasyonu kapsamlı bir şekilde ele alındı. 

Hillside’ın bu konudaki felsefesinde teknik eğitim yerine davranışlara, sis-

temlerden çok insan olgusuna ve motivasyona öncelik vermesi önemli 
bir yer tutuyor. Bu felsefelerin bir ürünü olarak Hillside’ın elde ettiği, sek-
törde istisnai seviyedeki 6,2 yıllık ortalama çalışma süresine de Harvard 
Business School tarafından dikkat çekildi. 
 
Hillside Beach Club’ın, Alarko’nun 10 felsefesinden biri olan ‘müşteri ve-
rilenle yetinse bile daha iyisini sunmak’ ilkesi ışığında oluşturduğu Sürekli 
Gelişim Felsefesi, Harvard tarafından hayata geçirilen çalışmada ayrı bir 
başlık olarak ele alındı. Hillside Beach Club’ın global trendleri yakından 
takip etmesi, her yıl bir önceki yıldan daha farklı, zamanın ruhuna uygun 
deneyimler sunması örneklerle anlatıldı.                     
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Hillside’ın Başarı Öyküsü 
Harvard’da Ders Oldu
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