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Karakuz Barajı ve Hes Projesi Enerji Tüneli İnşaatı için en son teknolojiye
göre Kanada’da özel olarak imal ettirilen 2 adet TBM şantiyeye ulaştı.
Hedef 11 ayda 11 km tünel!
Karakuz Barajı ve HES Projesi; Adana ili Pozantı ve Karaisalı ilçe sınırları içerisinde, Körkün çayı üzerinde inşa edilmektedir. Kurulu gücü 76 MW olan tesisin yıllık enerji üretimi 276 GWh olacaktır.
Proje; baraj, giriş ve çıkış yapıları ile beraber derivasyon ve enerji tünelleri, batardolar, göl
alanının her iki yanındaki ulaşım yolları, denge bacası, cebri boru, santral binası, şalt sahası
ve nakil hattından oluşmaktadır.
Barajın kret uzunluğu yaklaşık 200 m, temelden yüksekliği 45 m’dir ve beton gövdeden
oluşmaktadır. Baraj göl alanı 29,9 hm2 ve toplam hacmi ise 5.112 hm3 olup, baraj gölü
etrafındaki yol 6,2 km uzunluğundadır. Derivasyon tüneli 6 m çap ve 321 m uzunluğunda,
enerji tüneli ise 11 km uzunluğunda ve 3,1 m iç çapındadır. Denge bacası enerji tüneli çıkışına
yakın bir noktada olup iç çapı 12 m ve derinliği 56 m’dir. Çapı 2 m olan cebri borunun uzunluğu 1.580 m ve düşü yüksekliği ise 530 m’dir. Santral binasında iki adet pelton tipi türbin
bulunmaktadır. 154 kV’luk şalt sahası 32 km’lik enerji nakil hattı ile ulusal elektrik dağıtım
sistemine bağlanacaktır. Projedeki toprak işleri hacmi 2.000.000 m³ ve beton işleri hacmi de
160.000 m³’tür.
devamı 4. sayfada

GENÇ İNSANLARA
YOL HARİTASI
2013 yılına girerken, beni izleyen genç insanlara bir yol
haritası çizmeyi faydalı buldum. Gençler, eğitim yılları sonlarına doğru geldiklerinde, çalışma hayatına atılma hazırlığında, hangi dalları seçeceklerini bilemiyorlar. Öncelikle,
kendini tanıma ile başlamalı. “Ben hangi yolda yürürsem
mutlu olurum?” sorusu önceliklidir. İnsan, sevdiği işi geçim kaynağı yapınca mutluluk garantidir.
Uzun yıllardır yurtiçinden ve dışından envai çeşit davetler
alırım. Meslek kuruluşları, iş dünyasından dernekler, vakıflar, üniversiteler çağırırlar. Mümkün olduğunda onları
kırmadım, gitmeye çalıştım. Oralarda hem toplumun her
kesimiyle iletişim kurma ve onları daha yakından tanıma
imkânı buldum hem de özellikle gençlere hitap etme fırsatı yakaladım. Genelde uzun uzun konuşmadım, kısa bir
girizgâhtan sonra soru-cevap faslına geçmeyi tercih ettim.
Benim ne anlattığıma önem verirler, bunun bilincindeyim;
ama onların ne istediği, o konuşmanın hedefe varması açısından daha önemli olur. Bunun için de onları dinlemeli,
sorularını almalı, hayata nereden baktıklarını, nerede takıldıklarını, sorunun nerede yoğunlaştığını bilmem gerekiyor.
Yani fotoğrafı net çekebilirsem altını dolu dolu yazabiliyorum. Bir de hayat felsefem şudur: insan her durumda ve
her ortamda yeni şeyler öğrenir. “Ben oldum, bittim, her
şeyi biliyorum” yok... İnsan sadece konuşmamalı, konuşurken de düşünmeli, aynı anda öğrenmeye açık olmalı...
Bu tür toplantılardan zihnime kaydettiğim ve merak edilen hususların müşterek paydalarını ve önerilerimi burada
sunmayı faydalı gördüm. Yola çıkmaya hazırlanan gençlerin endişelerini gidermeyi de görevlerimin arasında sayıyorum.
Genç insan, birkaç soru ile bunları seninle paylaşmak
istiyorum. Beğendiğini al senin olsun, beğenmediğini bırak orada kalsın. Gün gelir belki bir beğenen çıkar, birinin
işine yarar...
Şimdi sana 14 önerim var:
1. Lise ve üniversiteden mezun olduktan sonra, nereye varmak istiyorsun?
Hangi hedeflere doğru yol almak seni cezbediyor? Sen
önce varmak istediğin limanı veya limanları tarif etmekle
başla ve yola öyle çık. Yol boyunca önüne çıkacak fırsatları
değerlendirirken hedeflerine doğru bilinçli olarak yol al...
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2. Hedeflerden biri, zengin olmak, bol paraya
kavuşmak...
Bu doğru ve gerekli, ancak yeterli değil... Esas hedefin, mutlu olmak... Mutlu ve huzurlu bir yaşam... Toplum içinde bilgi
ve becerisi, sağlam prensipleri ile tanınan iyi insan olmak...
Saygın insan olmak... Zengin olmanın ötesinde ve üstünde,
saygın olmak olmalı... Ancak böyle olursa kendini aşarsın...
3. Dünyayı kucaklamaya hazır mısın?
Bir gün gelecek, Türkiye’nin sınırlarını aşacaksın. Başarıların seni yurtdışına taşıyacak... Hazır mısın? Lisan bilgin
nasıl? Bugün sadece İngilizce ile yetinme... Rusça, Çince,
Japonca, Arapça öğren...
4. Bugüne kadar edindiğin eğitim sadece geniş bir
temeldir.
Bu temel üstüne, hayatın boyunca devam edecek bir eğitim programı planla. Felsefe ile ilgilen... Felsefe kitapları
oku... Sanatla, müzikle, şiirle ilgilen. Tecrübeye sahip çık,
her şeyi kendi yaşayarak öğrenme gibi saplantısı olan ahmakların yolunu tercih etme. Eğitim, hayat boyu süren bir
çabadır... Çok da keyif veren bir uğraşıdır... Her gün yeni
dünyalar keşfedecek, büyük haz duyacaksın... Öğrenmenin, yeni bilgi ve beceriler edinmenin heyecanını hep canlı
tut... Unutma ki dünün doğruları dünde kaldı. Sen bugünün ve yarının doğrularını öğrenmeye vakit ayır.
5. Paraya, maddi imkânlara sahip olmak gerekli, ancak yeterli değil dedim...
Para biriktirmek kadar, belki ondan da önemlisi, kültür biriktirmeye çalış... Kültürlü insan olmak sana toplum içinde
saygınlık kazandıracak... Daha da önemlisi, paranı harcarken keyif almak, ancak kültürle mümkündür. Kültürü kısıtlı
olan insan, bol parası olan fakir bir insandır... Parası pek işe
yaramayan insandır. Kazanma kültürü gibi harcama kültürü de önemli bir ayrıntıdır. Onu ancak kazanırken oluşturacağın bilinçle elde edebilirsin... Paran kısıtlı olsa bile,
kültürünü zenginleştir...
6. Ne kadar uzun yaşadığın önemli değil... Nasıl yaşadığın önemli...
Kaliteli bir yaşamı planla... Kaliteli, saygın insanlarla dostluk
geliştir... Onların bilgi ve becerilerinden istifade et. Düşü-

nen dostlar edin... Bildiğin meşhur bir sözü tekrar edeyim:
Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim...
7. Dürüst ol... Düşünce dürüstü ol...
Düşüncelerini açıkça ifade et... Farklı düşünme hakkını
kullan... Toplum içinde farklı düşünen insanlar, lider olurlar... Lider farklı bir yol öneren cesur insandır.
8. Arada bir, önyargılarını sorgula...
Dünün doğruları bugün artık doğru olmayabilir. Doğrularını da sık sık sorgula ve bugünün doğrularını cesaretle
ifade et... Alışkanlıklara esir düşme.
9. Önce kendine güven, sonra herkese güven duy ve
güven ver...
Güvensizlik duygusu çok kötü bir duygudur ve insanı psikolojik olarak yıkar. Sen önce kendine güven. Bilgi, 21.
asırda başarının anahtarı. Sermaye, para, ikinci derecede önemli. Düşün ki bugün dünyanın en zengin insanlarından biri, Microsoft’un kurucusu Bill Gates, üniversite
üçüncü sınıftan terk bir adam... Vasat bir ailenin çocuğu...
Bilgisi, bilgisayar becerisi ile dünyanın en zengini oldu. Bill
Gates’in zenginliği, 320 gramlık beynin ürünü. Senin de
beynin, 300 ilâ 330 gram arasıdır. Bill Gates’ten hiçbir farkın yok. Eksiğin yok, fazlan var. Kendine güven... Bilgine
güven. Sana güven verecek bilgiyi edin.

10. Cesur ol...
Cesaret önemlidir. Yerinde ve zamanında ortaya konan
cesaret insanı asil yapar, esaretten kurtarır. Vazgeçebilme
duygun hep canlı olsun. Menfaatine olsa da, prensiplerine ters düşen bir şeyi asla yapma, hayır deme cesaretini
göster.
11. Manevi değerler edin...
İç dünyanı da zenginleştir, aklınla birlikte...
12. Vefalı ol...
Aidiyet duygun olsun, sana iyilik yapana vefalı ol, sadakat
göster.
13. Yeni kimlikler edin...
Tek kimlikle yetinme, iş adamı kimliği seni tarif ederken
aciz kalsın. Sosyal kimlikler, büyük sorumluluklar edin. Yaşadığın toplumdan başlayarak insana ve insanlığa ilgi duy,
kendi iradenle sorumluluklar edin.
14. Ulaşılmaz olma...
Yola çıkarken insana ne kadar yakınsan, ne kadar ulaşılabilir, konuşulabilir bir insansan, büyüdükçe de öyle kal.
Değişme ve insanlara hem sen ulaş hem sana kolay ulaşmalarının yolunu aç. Eleştirileri dikkate al. Sadece seni
beğenen ve seni onaylayan insanlarla birlikte olma. Farklı
düşünenlere de kulak ver...

Büyük bir tecrübeyle söylenmiş bir söz kalmış aklımda:
İshak Alaton
‘‘ Düşmanına karşı hoşgörülü davran, ileride bir gün dostun olabilir. Dostuna karşı mesafeli davran, ileride bir gün
düşmanın olabilir.’’

Alarko Tarihinden

1962

1966

1971
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Karakuz Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi
Proje’nin yapımı için Karaisalı ve Pozantı tarafında iki adet şantiye kurulmuş olup, çalışmalar iş programına uygun olarak sürdürülmektedir.
Enerji Tüneli, son teknolojiye göre imal ettirilen 2 adet TBM (Tunnel
Boring Machine) tarafından açılacak olup, kazı işlemi her iki uçtan
birden sürdürülecektir. Kanada’da imal edilen makinalar şantiyeye
ulaşmış olup, montajlarına başlanmıştır. Montajının tamamlanmasının ardından kazıya tünelin her iki tarafından eş zamanlı olarak
başlanacaktır. Tünellerin hedeflenen tamamlanma süresi, kazıya
başlanmasının ardından 11 aydır. Bu makinalar, kazı işi tamamlanıp,
tünel içerisinde birleştikleri noktada parçalar halinde sökülerek tünelin dışına alınacaktır.
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Alarko Kazakistan’ı Bakır Fabrikalarıyla Donatıyor

A

ktogay Bakır Fabrikası projesininin yeri, Kazakistan
Cumhuriyeti’nin Doğu Kazakistan Oblast’ının güneyinde bulunmaktadır. Aktogay; Astana’nın 500 km güneydoğusunda, Almaata’nın ise 700 km kuzeydoğusunda yaklaşık
7.000 nüfuslu küçük bir Kazak kasabasıdır. Aktogay kasabası
Kazakistan’nın doğu ve kuzey demiryolu hatlarının kesiştiği
noktada Balkash gölünden 70 km uzaklıktadır.
SSCB döneminde yapılan çalışmalarda bu bölgede değerli
bakır cevheri bulunmuş ama o günün şartlarında çıkartılamamıştır. Fizibilite çalışmalarında 40 yıl tam kapasite ile çalışması
planlanan bakır fabrikası için Kazakhmys 28 Mayıs 2012’de

ihalenin birinci kısmını yayınlamıştır. Bu ihaleye katılan dört
firma, ilk teklifler sonucunda 25 Eylül 2012’de 2 firmaya indirilmiştir. İkinci fiyatlama sonucunda 7 Aralık 2012’de ihale
sonucu açıklanmış, firmamızın sözleşme imzalamaya hak kazandığı yayınlanmıştır.
Sözleşmesi 18 Aralık 2012 tarihinde imzalanan projenin yapım
süresi 34 aydır. Sözleşme tutarı 633 milyon USD’dir. Mobilizasyon
çalışmalarına Şubat ayı içerisinde başlanması planlanmaktadır.
Projenin; hem inşaatını yaptığımız idaremiz Kazakhmys’e,
Kazakistan’a, hem de şirketimize hayırlı olmasını dileriz.

Aktau-Manasha Yol Rehabilitasyon Projesinde
2012 Yılı Hedefleri Gerçekleştirildi

K

azakistan Cumhuriyeti’nin Mangustau Eyaleti’nde 4 ayrı kesimden oluşan toplam 200 km yol inşaatı ALARKO Taahhüt
Grubu tarafından üstlenilmiştir. Kontrat kapsamında toprak işleri, menfez ve drenaj yapıları, köprü, yol alt-temel, temel, poroz
asfalt, binder ve aşınma tabakaları ile yatay ve dikey yol işaret ve
işaretlemeleri bulunmaktadır. Kontrat bedeli 175 milyon dolar
olan proje, 2014 sonu itibarıyla tamamlanacaktır.
Hazar Denizi’ne de kıyısı bulunan Kazakistan Cumhuriyeti’nin
Mangustau Eyaleti, ülkenin petrol ve doğal gaz sektörünün
kalbinin attığı bölge konumundadır. Bu özelliği ile ağırlıklı olarak kuzey tarafında yoğunlaşmış Atrau şehri ve Tengiz bölgesi
merkezli petrol ve doğal gaz endüstrisi ile güney kısmında yoğunlaşmış Aktau şehri merkezli taşımacılık ve lojistik endüstrisi
gelişmiştir. Birbirlerini ekonomik anlamda tamamlayan bu iki
merkezin en hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde bağlanması
Kazakistan ekonomisi için çok büyük önem arz etmektedir. Toplam 900 km olan ve bölgenin ana taşımacılık koridorunu teşkil
eden bu hat, son 10 yıl içerisinde kesim kesim yenilenmiş ve
kısmi olarak kaliteli asfalta kavuşmuştur. Alarko Taahhüt Grubu
olarak yapımını üstlenmiş olduğumuz 200 km uzunluğunda bu
dört Lot’un da işletmeye alınması, mevcut güzergâhın ulaşım verimliliği ve konforuna büyük katkı yapacaktır.

Bu bağlamda; projenin ihtiyacı olan 2 milyon ton kırma taş ve
agreganın tedarik edileceği taş ocağı ile birlikte 260 ton/saat ve
400 ton/saat kapasitede iki adet konkasor tesisi işletmeye alınmıştır. Ayrıca, toplam 50.000 ton bitumun işleneceği ve yaklaşık
1.3 milyon ton sıcak karışım malzeme üretecek olan 1 adet 240
ton/saat ve 2 adet 120 ton/saat asfalt tesisi işletmeye alınmıştır.
Ek olarak; proje güzergâhı boyunca kırma taşın büyük bölümü
ve bitum demiryolu ile nakil edileceğinden, iki ayrı demiryolu istasyonunda bu amaca hizmet edecek toplam uzunlukları
3500 metre olan demiryolu branşmanları inşa edilecektir.

Güzergâhın iki ayrı noktasında; pik zamanda toplam 800 kişiye
barınma imkânı sağlayacak olan iki adet şantiye kurulmuş; tüm
ofis, ev ve diğer yaşam üniteleri inşa edilmiştir.

Projenin 2012 yılı için planlanan iş miktarları gerçekleştirilmiş
ve yaklaşık %3 ilerlemeye tekabül eden 8 km uzunluğunda bir
alt-kesim poroz asfalt seviyesinde tamamlanmıştır.

Proje kapsamında yaklaşık 4 milyon m³ toprak işi, toplam 2600
metre uzunluğunda 115 adet menfez yapısı, 14 km uzunluğunda açık drenaj kanalı ve 60 metre uzunluğunda 1 adet
köprü inşaatı bulunmaktadır.

Planlandığı sürede ve en yüksek kalitede bitirmeyi hedeflediğimiz bu projemizi de Taahhüt Grubumuzun en büyük yurt dışı
pazarı olan Kazakistan’ın gelişmekte olan ekonomisine bir an
önce kazandırmayı arzuluyoruz.
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Bozshakol Bakır Madeni Projesi İnşaatı, Kazakistan
binalar Türkiye’de, Demiryolu, Karayolu ve su alma yapıları
Kazakistan’da projelendirilmektedir. Detay dizayn işlerinde
%70 ilerleme seviyelerine ulaşılmıştır.

K

azakistan Bozshakol Bakır Projesi, 20 Eylül 2011’de Kazakhmys Şirketi ile Alarko Taahhüt Grubu arasında imzalanan sözleşme ile başlamıştır.
Bozshakol Bakır Projesi, 561 milyon USD keşif bedeli ile Alarko
Taahhüt Grubu’nun en önemli projelerinden birisidir. Yapım
süreci 3 yıl olarak planlanmış olup, ilk yıl detay proje çalışmaları, şantiye mobilizasyonu ve toprak işlerine ilaveten betonarme
betonu ve çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri yapılacaktır. 2013 ve 2014 yıllarında ekipman montajı, borulama ve
elektrik-otomasyon işlerinin tamamlanması planlanmıştır. Projenin Mekanik tamamlanma (değirmenlere ilk maden verilişi)
tarihi Eylül 2014 olup, Projenin nihai tamamlanma tarihi 15
Mart 2015 olarak belirlenmiştir.
Detay Proje çalışmalarına 3 ayrı grup devam etmekte olup;
bunlardan Proses bina ve tesisleri Avustralya’da, proses dışı

Sözleşmemiz kapsamında yukarıda belirtilen 561 Milyon USD
proje keşfine ilave olarak İşveren tarafından temini yapılan
proses ekipmanlarının üretim süreçlerinin kontrolü, nakliyesi ve yerine montajı da bizim sorumluluğumuzdadır. 73 adet
büyük ekipman satınalma paketinden ibaret bu proses ekipmanlarının 49 adedi ile ilgili üretici siparişleri tamamlanmış,
imalatlar sürmektedir.
Proje kapsamında 35 km Karayolu, 26 km Demiryolu, 130 km
Boru işleri ile 483.000 m kablolama, Tam Otomasyonlu Üretim
Kontrol Sistemleri, 5,5 km uzunluğunda toprak gövde dolgulu
Atık Göleti ve ilgili Yapıları, 39.000 m² kalıcı muhtelif bina inşaatı, Betonarme-Çelik-Prefabrik Binalar yer almaktadır.
Mart 2012’de başlayan mobilizasyon çalışmaları ile geçici şantiye bina ve tesisleri Kasım 2012’de tamamlanmıştır. 1200 kişi
kapasiteli kamp alanında; ofisler, ambar ve atölye binaları, yatakhane gruplarına ilaveten spor salonu, mühendis ve işçi lokalleri, mini sinema salonu gibi sosyal tesisler yer almaktadır. Proje
kapsamındaki üretim binalarının betonarme ve çelik işleri olumsuz hava koşullarına rağmen sürdürülmektedir. Kasım 2012
sonu itibarı ile 950 ton çelik konstrüksiyon montajı tamamlanmış olup, proje toplamında %20 ilerleme seviyesine ulaşılmıştır.

Levent Hacıosman Metro Projesi Hisarüstü Hattı İnşaatı Başlıyor

İ

stanbul Metrosu Levent İstasyonu ile entegre edilmek
üzere Rumeli Hisarı Boğaziçi Üniversitesi – Etiler – Levent
koridorunu taşıyan bir Raylı Sistem hattı yapılacaktır. Bu
hat sayesinde hâlihazırdaki yoğun karayolu trafiğinin kalıcı
olarak rahatlatılması hedeflenmektedir. Buna ek olarak
Sanayi – Seyrantepe 3. bağlantı hattı yapılacaktır. Bu sayede
Seyrantepe İstasyonu’na bağlanan Gidiş-Geliş hatları tamamen birbirinden ayrılarak tren sefer süreleri kısaltılacak ve maç
çıkışlarında taşınan yolcu sayısı 2 katına kadar çıkacaktır.
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Sistem, İstanbul Metrosu Levent İstasyonu ile Hisarüstü arasını
bağlayacaktır. Hızlı toplu taşımaya hizmet edecek bu proje; İstanbul Büyükşehir Toplu Taşıma Sistemi ağının bir parçasını oluşturacaktır. Söz konusu hat; Boğaziçi Üniversitesi, Hisarüstü, Etiler
ve Uygulama Oteli (Akmerkez) bölgeleri yolcularının konforlu bir
şekilde Levent İstasyonu’na taşınması amacına hizmet etmektedir. Hisarüstü bölgesinde yer alan otobüs hatlarının yolcularının
da Levent İstasyonu’na aktarılması bu şekilde sağlanacaktır.

Yeni yapılacak hat, IV. Levent-Hacıosman Metro Hattı projesinin
devamı niteliğindedir. Sözleşme bedeli 99 Milyon Euro’dur. Yer
teslimlerinin yapılması ile birlikte sahada işlere başlanılacaktır.

Sanayi – Seyrantepe Bağlantı hattı ile Seyrantepe İstasyonuna
bağlanan Gidiş–Geliş hatları tamamı ile ayrılmış olacağından
mevcutta en iyi performans ile 9,5 dakika olan tren sefer süreleri 3-4 dakika mertebesine kadar iyileşmiş olacaktır.

Levent – Hisarüstü Raylı Sistem Hattı 3.320 metre uzunluğunda, 4 istasyonlu bir hat olarak planlanmıştır. İlave olarak 500
m’lik bağlantı hattı ile bu hattın mevcut Taksim – Hacıosman
hattına bağlantısı sağlanacaktır.

Hâlihazırdaki Taksim – Hacıosman döngüsü ile yapılan maç
işletme tren seferlerinin en iyi değeri olan 5 dakikadan 2,5
dakika mertebelerine kadar iyileştirilmesi saatte taşınan yolcu
sayısını % 100 mertebelerine kadar artıracaktır.

Fas Hızlı Tren Projesinde İlk Aşama Geçildi

Y

ükümlülüğümüz altındaki 117 Milyon Euro kontrat bedelli, 22 km uzunluğundaki Fas / Tanca – Kenitra arası hızlı

Tren alt yapı Projesi 1 no.lu lotu kapsamında, 350 km/h hızında
dizayn edilmiş olan bu proje; kazı, dolgu işleri, sanat yapıları
inşaatları ve drenaj işlerini kapsamaktadır.
Proje süresi toplam (3+21):24 ay olup projenin ilk evresi olan 3
aylık hazırlık devresi tamamlanmıştır.
Bu Hızlı Tren Projesi Afrika’da Fas Krallığı pazarında ilk projemiz
olup, bu pazarı tanıma ve yeni işler geliştirme adına ayrı bir
önem taşımaktadır.

Arkeolojik Kazılar Bitiyor
Yenikapı Hacıosman Arası 32 Dakikaya İniyor
Yenikapı Metro projesinde çalışmalara başlandı...
Hedef 2014 Şubat ayında yolcu taşımaya başlamak!

B

ilindiği gibi çok yakın bir gelecekte Yenikapı Bölgesi; Metro, LRTS, Marmaray, Banliyo, Deniz Otobüsü, Deniz Taksi,
İETT Otobüs, Lastik Tekerlekli Boğaz Tüp Geçişi gibi demiryolu,
denizyolu ve karayolu türünden bir çok ulaşım aksının kesiştiği
ve kendi içlerinde yolcu aktarımlarının planlandığı önemli bir
kavşak noktası olacaktır.
Şirketimiz tarafından yapım faaliyetleri sürdürülmekte olan
İstanbul Metrosu’nun Taksim – Yenikapı Bölümü de tüm bu
kesişimlerin merkezinde yer alarak saatte tek yönde 75.000
yolcu taşıma kapasitesi ile İstanbul Şehrini kuzey / güney aksında birleştirecek ve Marmaray üzerinden İstanbul’un iki yakası
arasındaki yolcu hareketlerinin aktarıldığı ana aks olacaktır.

Projemizin bir parçası olan Haliç Metro Geçiş Köprüsü ile Yenikapı ve Vezneciler istasyonunlarının kaba inşaatlarının bitirilerek tarafımıza teslim edilmesinden sonra da hızla buradaki
imalatlarımız tamamlanacak ve öncelikle Eylül 2013’de Haliç’in
iki yakası arasındaki ilk Tren hareketini gerçekleştirerek Şubat
2014’de yolculu işletmeyi başlatmış olacağız.

2008 yılında tamamlanarak 2009 Ocak ayında işletmeye açılan Şişhane İstasyonu’ndan sonra Arkeolojik kazılardan dolayı
bekleme dönemine giren Şişhane Yenikapı metro projemizde,
arkeolojik kazı çalışmalarında sağlanan ilerlemeler sonrası yapılan kısmi yer teslimi ile yapım çalışmalarına başlanmıştır.

Hacıosman - Yenikapı hattında yolcu taşımaya başlanması
ve Marmaray projesinin de işletmeye açılması ile İstanbul’un
kuzey güney aksında Yenikapı - Hacıosman arasında günlük
1.000.000 yolcu taşınması hedefi gerçekleştirilebilecektir.

İlk etapta, Eylül 2012’de kısmi yer teslimi gerçekleşen Unkapanı - Yenikapı arasındaki tünellerde ray altı betonu işlerine başlanmıştır. Bu çalışmalara hızla devam edilerek Şubat 2013’de
ray montajlarına da başlanacak ve Mayıs 2013 ayında teslimi
gerçekleşecek Yenikapı kuyruk bölgesindeki hatlarla birlikte ray montajı Unkapanı-Yenikapı arasında Haziran 2013’de
tamamlanacaktır.

Bu durumda, Yenikapı - Taksim metro projesi (5,2 km), 4.Levent
– Hacıosman/Sanayi - Seyrantepe (8,9 km) ve Hisarüstü Metro
(3,3 km) projeleri ve Taksim – 4.Levent Metrosu’ndaki (8,4 km)
sinyalizasyon ve telsiz sistemi yenileme işleri ile birlikte, şirketimizin Avrupa yakasında yaklaşık 26 km’lik metro hattındaki faaliyetleri ile İstanbul’umuzun çok önemli bir sorununun çözülmesinde büyük katkı sağlaması ayrı bir gurur kaynağımız olmaktadır.
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Taldykol Arıtma Projeleri

Taldykol Arıtma Projesinde İlk İki Faz Tamamlandı

A

stana Valiliği tarafından Mayıs 2011’de Faz 1 projesinin,
Kasım 2011’de de Faz 2 projesinin ihaleleri tarafımıza ya-

pılmıştır.

Taldykol Arıtma Projesinde 3. ve 4. Fazların
İhalesini de Kazandık

F

az 3 Projesi Astana Valiliği tarafından Mart 2012 tarihinde
tarafımıza ihale edilmiş bulunan 44,5 ay yapım süreli bir

iştir. Taldykol Gölü’nün toplam hacmi 65 milyon m³’tür. İşin
Faz 1 Projesi; 29 ay yapım süreli 11,0 km, basınçlı, 1.200 mm

kapsamında Astana şehrinin atıksu arıtma tesisinin kirlettiği

çapında HDPE boru hattı döşenmesi, Yeni Araç Tamir-Bakım

Taldykol Gölü’nün su altı kazı ekipmanları ve geotekstil tüp-

Atölyesi, Yemekhane Binası Rehabilitasyonu, Elektrik Atölyesi-

ler yardımıyla temizlenmesi hedeflenmektedir. Gölde yaklaşık

nin Rehabilitasyonu, 2 katlı Güvenlik Binası, Tek Katlı Güvenlik

olarak 4,1 milyon m³ çamur balçık olduğu bilinmektedir. Gölü

Binası ve İşletme ve Bakım Ekipmanları tesliminden ibarettir.

temizledikten sonra etrafındaki 17 milyon m²’lik arazinin tes-

Bu işler hızlandırılmış iş programı uygulanarak yaklaşık 7 ay

viyesi ve çimlendirme işleri yapılacaktır.

içinde tamamlanmıştır.
Projenin fiili başlangıç tarihi Nisan 2013 olup planlanan bitiş
Faz 2 Projesinin süresi 19,4 aydır. Proje kapsamında 60,000

tarihi ise Kasım 2015’tir.

m²’lik havalandırma tanklarının rehabilitasyonu, Ultraviyole
Tesisinin rehabilitesi, Paket Laboratuvar Ünitesinin kurulması,

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

Blower House binasında 2 adet kompresör değişimi, 2 Adet

sahiptir. Proje tamamlandığında göl çevresinde bulunan ba-

Primary Sludge Pump House yapısının rehabilitasyonu ve te-

taklık alanlar tamamiyle kurutulacaktır. Hâlihazırda bulunan

sis içi asfalt ve çevre düzenleme işleri mevcuttur. Kasım 2012

sazlık, sivrisinek ve kötü kokudan arındırılarak yaşam bölgesi

sonu itibariyle %95 fiziksel ilerlemeye ulaşan proje geçici ka-

haline getirilecektir.

bule hazır hale getirilerek yıl sonunda tamamlanacaktır.
Faz 4 Projesi, Astana Valiliği tarafından Ağustos 2012 tarihinde tarafımıza ihale edilmiş bulunan 37 ay yapım süreli bir iştir.
Proje; mevcut arıtma tesisinde arıtılan suyun, insanların yaşam
alanlarının bulunduğu Astana şehrinin ortasından geçen Esil
Nehri’ne verilebilmesi için kimyasal arıtmanın yapılacağı ana
arıtma binasının ve yardımcı ünitelerinin yapım işidir.
Projenin fiili başlangıç tarihi Ocak 2013 olup planlanan bitiş
tarihi ise Eylül 2015’tir.
2015 yılında kimyasal arıtmanın da devreye alınmasıyla birlikte
mevcut atık su arıtma tesisi UNESCO standartlarında arıtma
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yapan bir tesis halini alacaktır.

MEDAŞ’tan Bir Sosyal Sorumluluk Projesi
MEDAŞ Sanat Galerisi “Geçmişten Günümüze Türk Resim Sanatı’ndan Esintiler” sergisi ile hizmete girdi.

A

ltı ilde, 74 hizmet noktası ve 3000 çalışanıyla hizmet ve-

şında Orta Anadolu’daki bir diğer merkezi olmayı amaçlamak-

ren MEDAŞ, her geçen gün hizmet kalitesini arttırması-

tadır. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek sergiler, kon-

nın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de göz dolduruyor.

feranslar ve etkinlikler sanatçılarımız ile halkımızın bir buluşma
noktası olacak. Geçmişten günümüze Türk sanatçılarının eser-

Türkiye’nin en sorunsuz şehir aydınlatmalarına imza atan ve

lerinin sergilendiği açılış sergisinde aralarında; Halil Paşa, Bedri

1 milyon 600 bin müşterisine daha kaliteli hizmet vermeyi

Rahmi Eyüboğlu, Sami Yetik, Şevket Dağ, Faruk Cimok, Habip

hedefleyen MEDAŞ’ın bir sosyal sorumululuk projesi olan ve

Aydoğdu ve Zekâi Ormancı’nın da olduğu 40 önemli sanatçı-

Anadolu’nun en önemli sanat galerinden biri olmayı amaçla-

nın eserleri yer aldı.

yan ”MEDAŞ Sanat Galerisi”, 1 Aralık 2012 tarihinde Meram
Elektrik Dağıtım A.Ş. bünyesinde hizmete açıldı.

7’den 70’e birçok sanatsever ve öğrenci, 1-23 Aralık 2012 tarihleri arasında açık kalan sergiyi gezmenin yanı sıra galeride

İnsana yatırımı, insanı geliştirmeyi ve topluma hizmeti en

sergilenen eserleri müze tadında görme ve yorumlama şansına

önemli hedeflerinden biri olarak belirleyen MEDAŞ, tüm hiz-

eriştiler. Pek çok okula da ev sahipliği yapan MEDAŞ Sanat

met bölgesini kapsayacak sosyal sorumluluk projelerini haya-

Galerisi, Konya ve bölgesinde bulunan önemli akademisyen-

ta geçirmektedir. MEDAŞ’ın en önemli projelerinden biri olan

lerden övgü ve destek aldı. Üniversite öğrencilerinin sanat ta-

MEDAŞ Sanat Galerisi, plastik sanatların başkent Ankara dı-

rihi dersleri galeride işlenirken; bazı anaokulu öğrencileri de
galeride resim derslerini yaptılar.
Teknolojik şirket olma yolunda ilerleyen MEDAŞ, gerçekleştireceği sosyal sorumluluk projeleri ile de ilklere imza atmaya
devam edecek.
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MEDAŞ Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Güneş Enerjisi Santrali Kurdu

M

EDAŞ Sosyal Sorumluluk bilinci ve bölgesindeki tüm Ener-

oluşturulan işbirliği dahilinde, Akademisyen ve Öğrencilerin

ji kullanıcılarına örnek olmak üzere, Genel Müdürlük yer-

Ar-Ge çalışmalarına açılmış, Ayrıca Güneş Enerjisi Santrali ve

leşkesinde, 3.500 m²‘lik alanda, Güneş Enerjisi Santrali kurarak

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Lisanslı ve Lisanssız elektrik

Ağustos 2012’den bu yana kendi elektriğini kendisi üretmektedir.

üretimleri gibi konularda bilgilendirme yapmak ve farkındalık
yaratmak adına bir dizi konferanslar düzenlenmiş ve düzenlen-

MEDAŞ’ın Türkiye’de ilk kez uygulanan “uzaktan izleme ve

meye de devam edilmektedir.

müdahale” sistemine sahip Güneş Enerjisi Santrali ile dağıtım
sistemine enerji girişi kontrol edilmekte ve santral bir nevi Ar-

Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Aksaray Üni-

Ge laboratuarı olarak kullanılmaktadır.

versitesi ve Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası ile düzenlenen
“MEDAŞ Aydınlatıyor” Temalı konferanslarımız önümüzdeki

Güneş Enerjisi Santrali; MEDAŞ Mühendisleri yanında, MEDAŞ

günlerde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman Ti-

Elektrik Dağıtım bölgesinde bulunan Üniversite ve Odalar ile

caret ve Sanayi Odası, Niğde Üniversitesi ile Niğde Ticaret ve
Sanayi Odası birlikteliğinde yapılacak Konferanslarla devam
ettirilecektir.
Akademisyenler, öğrenciler, sanayici, tüccar ve yatırımcılar
başta olmak üzere bilgi sahibi olmak ve aydınlanmak isteyen
tüm vatandaşlarımızın katıldığı ve ilgi gösterdiği Konferanslar
ile bölgemizde Yenilenebilir Enerji Kaynakları konusunda farkındalık yaratılması ve işbirliklerine olanak sağlanması hedeflenerek, MEDAŞ olarak AYDINLATMAYA devam etmekteyiz.

Proje Koordinatları : 37.54K , 32.30D (KONYA)
Rakım
: 1028 Metre
Panel Teknolojisi : Polikristal Panel
Panel Tipi
: IBC Polysol 235 MS
Panel Güç
: 235W
Kurulu Güç
: 203,04 kWp
Panel Sayısı
: 864 Adet
İnvertör Tipi
: Sunny Tripower 17000TL
İnvertör Sayısı
: 12 Adet

İnvertör Üreticisi
: SMA Solar Technology AG
Şebeke Bağlantı Noktası : Alçak Gerilim Noktasından Bağlantı
Panel Yerleşim Açısı
: 25 Derece Güney Yönü
Panel Montaj Detayı
: Yatay Yerleşimde 3 Sıra
Yüklenici Firma
: IBC SOLAR AG
İşletmeye Alınış Tarihi : 05 Ağustos 2012
Tahmini Yıllık Elektrik Üretim Miktarı : 318.800 Kwh
30 Kasım 2012 itibariyle Elektrik Üretimi : 112.950 Kwh

Alarko Carrier 500 Büyük Özel Şirket Arasında

A

larko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Capital dergisinin

Dergide 2005-2011 arasında yapılan karşılaştırmada 2009

1998 yılından bu yana 15 yıldır sürdürdüğü “Capital

yılında özel sektörde görülen -%7 küçülmenin, 2010 yılında

500” araştırmasında 2011 ciro verileriyle 382. sırada yer aldı.

olumlu yöndeki gelişmelerle %18,5 büyüme olarak gerçekleştiği, 2011 yılında gelişmeye devam ederek %30,1’e ulaştığı

Capital dergisinin Ağustos sayısında açıkladığı 2011 cirolarına

belirtildi.

göre en büyük 500 özel şirket listesinde firmamız gerçekleştirdiği 328,5 milyon TL ciro ile 382. sırada yer aldı.

Markamız da aynı süreçte, 2009 yılında özel sektör ortalamasının altında, -%14’lük bir küçülme yaşamış, 2010 yılında

Dergide “Müthiş Sıçrama” başlığıyla sunulan genel değerlen-

olumlu gelişmeleri değerlendirerek %6 civarında bir büyüme

dirmede 2011 ile ilgili “Capital 500 listesine bu yıl büyümedeki

yaşamıştı. Markamızın 2010 yılında 249,5 milyon TL olan ciro-

sıçrama damgasını vurdu. Devler ligi, 2006 yılından bu yana en

sunu 2011 yılı içinde 328,5 milyon TL’ye çıkarırken yakaladığı

büyük atağını yaşadı ve nominal olaral yüzde 30,1 büyüdü”

%31,6’lık bir büyüme oranı ile yaşanan bu olumlu gelişmeden

belirlemesi yapıldı.

yararlandığı, özel sektör ortalamasını yakaladığı görülüyor.
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Alarko Carrier Türkiye’nin En Değerli 100 Markası Arasında

A

larko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Uluslararası marka derecelendirme kuruluşu Brand
Finance’in 2011 yılı verilerine göre gerçekleştirdiği; banka, perakende, otomotiv, gıda ve si-

gorta sektörlerinin en büyük kuruluşlarının da değerlendirildiği, “Türkiye’nin En Değerli Markaları”
araştırmasında ilk 100 marka arasında yer aldı.
HVAC sektöründen listeye bu yıl giren Alarko Carrier, 15 milyon dolarlık marka değeri ile 89. sırada
bulunuyor; Alarko Carrier’in Marka Derecesi “A”, Marka Gücü ise “güçlü” olarak belirtiliyor.

Alarko Carrier “Ar-Ge Merkezi” Olarak Belgesini Aldı

A

larko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. kendi Sektöründe
Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın verdiği “AR-GE Merkezi

Belgesi”ni alan ilk şirket oldu.
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 ayırıyoruz. AR-GE Merkezi oluşumuzla birlikte bu alandaki kaynaklarımızı daha da artırmayı öngörüyoruz. Farklı sektörlerden
sınırlı sayıda markanın sahip olduğu AR-GE Merkezi Belgesi,

rak yeni çatı klimalarının tüm testleri Gebze’de kurulan “Test

kurumların Türk ekonomisine yaptığı yatırımın önemli bir gös-

Laboratuvarı”nda yapılmıştı.

tergesidir. AR-GE Merkezi’mizle sektörümüze ve ülkemize
sunacağımız hizmet ve ürünlerle örnek olmayı hedefliyoruz.

AR-GE Merkezi’mizin tescilinin çok kapsamlı bir süreci işaret

AR-GE Merkezi’mizde oluşturduğumuz dinamik kadromuzla

ettiğini belirten Önder Şahin; teknolojik varlıklar, insan kaynak-

halen üretmekte olduğumuz ürünlerimiz ile ilgili olarak yapa-

ları, proje yönetim yetenekleri gibi bir markanın bütün inovatif

cağımız geliştirmeler ve sektörün ihtiyaçlarına dönük olarak

güçlerinin bir araya getirildiğini, bu güçlere ise yalnızca AR-GE

üretim planlamalarımıza dahil edeceğimiz katkı payı oldukça

kültürü gelişmiş markaların sahip olabileceğini vurguladı.

yüksek olan ileri teknoloji ürünlerini de geliştirmeyi planlıyoruz” dedi.

Önder Şahin “Biz Alarko Carrier olarak AR-GE’yi teknolojinin,
rekabetin, üretimin ve nitelikli işgücü istihdamının anahtarı

“Alarko Carrier’in Gebze Üretim Üssü’nün aynı zamanda orta-

olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda da kanunun şart koş-

ğımız Carrier’ın da global anlamda ürün ihtiyaçlarını karşılayan

tuğu bütün maddeleri haiz olarak çalışmalarımızı hep daha

önemli bir üretim merkezi olduğuna” işaret eden Şahin, “Geb-

ileri düzeye taşımak için sürdüreceğiz” dedi. Başarılarımızın

ze Üssü’müzde oluşturulan AR-GE Merkezi’nin aynı zamanda

temelinin sahip olduğumuz insan kaynağı olduğunu da söz-

Carrier’ın uluslararası koşullar için ihtiyaç duyduğu yeni ürün

lerine ekleyen Şahin, “AR-GE’de uzmanlaşmak nitelikli iş gü-

geliştirme ve inovasyon ihtiyaçlarına da cevap verebilecek ka-

cünü teşvik eden bir unsur. AR-GE Merkezi olmanın önemli

pasitede olacağını” ifade etti ve “bu anlamda burada oluş-

bir unsuru da; AR-GE Merkezi olan şirketin, uzman personel

turulan ve belgelendirilen AR-GE Merkezimiz aynı zamanda

(lisansüstü ve doktora derecesine sahip çalışanlar) sayısında

Orta Doğu ve Avrupa’daki Carrier şirketleri için de bir merkez

artışın verilen teşviklerle özendirilmesi. Bu hem yeni uzman

olacaktır” dedi.

personel alımı hem de mevcut personelin lisansüstü ve doktora yapmaları konusunda teşvik edilmeleri şeklinde oluyor. Biz

Alarko Carrier’in, AR-GE Bölümü daha önce Carrier’ın yeni

Alarko Carrier olarak, personelimizin yüksek lisans ve doktora

klima santrali ve çatı tipi klima tasarımlarına katılmış, son ola-

eğitimlerini eğitim politikalarımızla destekliyoruz” dedi.
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Isıtmada Alarko Carrier - Wolf İşbirliği Güçleniyor

A

larko Carrier ve Wolf işbirliği güçlenerek devam ediyor.
Wolf cihazlarıyla TOKİ toplu konut projeleri başta ol-

mak üzere alışveriş merkezi, okul, yurt binası, kültür merkezi,
cami, otel ve konut gibi çok çeşitli referanslara ulaşan Alarko
Carrier, Wolf’ün diğer ısıtma ürünlerini de pazara sunmaya devam ediyor.
Alarko Carrier - Wolf işbirliği ile ilgili açıklama yapan Alarko Carrier Ürün Yöneticisi Erkan Mutlu, özellikle 2 Mayıs
2012’den sonra zorunlu hale gelen ‘Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ doğrultusunda Wolf yoğuşmalı kazanların satışının artarak devam ettiğini belirtti. Mutlu konuyla ilgili
şunları söyledi: “Kanunun, 2.000 m² ve üzerindeki ısıtma ala-

60 cm derinliğe sahip duvara sıfır olarak yere konulan ve tüm

nına sahip binalarda merkezi sistemi zorunlu kılmasıyla satış

baca, gaz ve tesisat bağlantıları üstten yapılan Wolf MGK ile

grafiğimiz yükselerek ilerliyor. Nisan 2010’dan itibaren Alman

kaskad baca bağlantı sayısı düştüğü için baca masrafı da aza-

Wolf şirketinin 75-300 kW kapasite aralığındaki yoğuşmalı

lıyor. Üstelik 200 kW kapasite üzerinde kullanımı zorunlu olan

kazanlarının ve güneş kolektörlerinin satışını gerçekleştirme-

yoğuşma suyu nötralizatörü opsiyonel olarak MGK serisinin

ye başladık. 2011 yılı sonunda yoğuşmalı kazanlarda önemli

içine monte edilerek kazan dairesinde yer problemini ortadan

bir pazar payına ulaştık, 2012 yılında da Wolf’ün diğer ısıtma

kaldırıyor.

ürünlerini de pazara sunarak pazar payımızı artıracağız.”
75-100 kW kapasiteli CGB serisi duvar tipi tam yoğuşmalı kazan
Wolf MGK serisi, binaların 1.500 kW gibi yüksek ısıtma ih-

ise kaskad bağlantılı 4 adet kazan ile 395 kW kapasiteye ulaşabi-

tiyaçlarını, montaj maliyeti ve kazan dairesi alanında tasarruf

liyor. İki adet kaskad sisteminin tek hidrolik devrede birleştirilme-

sağlayarak karşılıyor. Binalar, 100 kW kapasiteli duvar tipi

siyle de 790 kW’a ulaşan sistem çözümü sunuyor. Wolf güneş

kazanlardan 15 adedini kaskad olarak montaj yapmak yerine

kolektörleri yüzde 80-82 aralığındaki çok yüksek optik verimlilik

Wolf MGK serisinden 5 adet monte ederek 1.500 kW gibi top-

oranı ile pazardaki en yüksek verimli kolektörler arasında yerini

lam merkezi sistem kapasitesine ulaşabiliyor. Tam yoğuşmalı

alırken, yekpare alüminyum kasası benzersiz sağlam ve estetik bir

kazan pazarında bir ilki temsil eden Wolf MGK’nın bu özelliği

çözüm sunuyor, 60 mm taş yünü ısı yalıtımı ile de en kalın kolek-

binalara, montaj, işçilik ve bakım maliyetlerinin yanı sıra ka-

tör içi ısı yalıtımına sahip bulunuyor. Solar Keymark belgeli Wolf

zan dairesi alanında önemli ölçüde tasarruf sağlıyor. Özellikle

güneş kolektörlerine 5 yıl garanti veriliyor.

Alarko Carrier Yetkili Satıcıları Ukrayna’nın Turistik Şehri Yalta’da
Simferopol Havalimanı’na vardıktan sonra sırası ile Kırlangıç
Kalesi, Yalta Sarayı ve şehir merkezini gezdi.
2 gece 3 gün süren geziye katılan Alarko Carrier yetkili satıcıları; Halil Özen (Han Isı Ltd. Şti. - İstanbul), Ayhan Karakaya (Sutek Ltd. Şti. - İstanbul), Halil Aydın (Isısan Mühendislik - Denizli), Onur Kızıldağ (Ulaş Sulama - Manisa), Mehmet
Alım (Dönmez Sondaj - Manisa), Dursun Duran Önel (Garanti
2011 yılında panel radyatör ve dalgıç pompa satışlarında öne çı-

Su - Denizli), İsmail Özakşehir (Ünsal Makina - İzmir), Recep

kan Alarko Carrier yetkili satıcıları yurt dışı gezisi hakkı kazanarak

Mumcu (Yavuz Su - İzmir), Ahmet Çuhadar (Alkon - Konya)

3-5 Aralık 2012 tarihlerinde Ukrayna’nın turistik şehri Yalta’yı gezdi.

ve İbrahim Sevinç (Sevinç Bobinaj - Bitlis) gezi süresince şehrin tarihi ve turistik dokularını görmenin yanı sıra Ukrayna’nın

3 Aralık 2012’de İstanbul Atatürk Havalimanı yurt dışı termi-

yemek kültürünü de tatma imkânı buldular. Gezinin sonunda

nalinde buluşan Alarko Carrier yetkili satıcıları, Ukrayna’nın

katılımcılar memnuniyetlerini dile getirdi.
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Alarko Carrier İnternetten On-Line Split Klima
Satışlarına İstanbul’da Başladı

A

larko Carrier yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden boğucu sıcaklıkların artırdığı split klima taleplerini hızla
karşılamak amacıyla internet üzerinden on-line split klima satışlarına başladı. On-Line Satış Mağazası’na http://e-satis.Alar-

ko-carrier.com.tr adresinden doğrudan erişmek mümkün. Ayrıca http://www.Alarko-carrier.com.tr ana sayfasından da online
satış sayfasına bağlantı var. Mağaza’da Alarko Carrier’ın satışını yaptığı tüm split klima modellerini bulmak mümkün. Satışlar “3D
Secure” ile tam güvence altına alındı.
On-Line Satış Mağazası’na üye olarak giriş yapılıyor. Mağaza’da satışı yapılan Carrier, Toshiba ve Alarko Flair markalarına ait
9.000 - 24.000 BTU kapasite aralığında, değişik tiplerde 36 model yer alıyor. Müşteriler siteden bu modellere ilişkin ayrıntılı bilgiler alabiliyor, fiyatlarını öğrenebiliyor ve modelleri karşılaştırabiliyor.

Toshiba Shop Mağazalarının 25’incisi Gaziantep’te Açıldı

T

oshiba klima sistemlerini tek çatı altında müşterileriyle buluşturan Toshiba Shop mağazalar zincirine bir yenisi daha

eklendi. Alarko Carrier yetkili satıcısı BMI Mühendislik’in sahibi
olduğu Gaziantep’teki Toshiba Shop mağazasının açılışı yapıldı.
BMI Mühendislik Isıtma Soğutma ve Klima Tek. İnşaat Taah.
Tic. Ltd. tarafından açılan Toshiba Shop mağazası, 19 Temmuz
2012 Perşembe günü gerçekleştirilen törenle Gaziantepli tüketicilerin hizmetine sunuldu. Gaziantep mağazası ile birlikte Türkiye genelindeki Toshiba Shop sayısı, 25’e yükseldi.
Toshiba Shop mağazasının açılışını Şehitkâmil Belediyesi Baş-

lerimiz ve satış temsilcilerimizin yanı sıra çok sayıda davetli de

kanı Rıdvan Fadıloğlu, Alarko Carrier Bayilik Satışları Grup

katıldı. Toshiba Shop mağazasını Gazianteplilerin hizmetine

Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu ve Ankara Bayilik

sunan İbrahim Kuşçu, elektronik pazarında dünya lideri ve kli-

Satışları Müdürü Ali İsmet Koçak yaptı. Açılış törenine, BMI

ma pazarının en büyük geliştiricisi olan Toshiba’yı Gaziantep

Mühendislik’in yöneticilerinden İbrahim Kuşçu, satış yönetici-

halkıyla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çatı Tipi Klimalarımızla İnovasyon Haftası Etkinliğindeydik

A

larko Carrier 6-8 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye İh-

İklimlendirme Sanayii İhracatçıları Birliği (İSİB) tarafından, 8 fir-

racatçılar Meclisi’nin (TİM) Harbiye’deki İstanbul Kongre

manın toplam 14 inovatif ürünü üç gün boyunca fuar alanında

Merkezi’nde düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası Etkinliği’ne

sergilendi. Bu inovatif ürünlerden biri olarak Alarko Carrier’in

yeni geliştirdiği rooftop cihazı ile katıldı.

fuara katıldığı çatı tipi klima cihazı, Gebze Fabrikası’nda kurulu
Türkiye’de ilk Psikrometrik Test Laboratuvarı’nda Ar-Ge personeli tarafından geliştirilerek bu yıl içinde piyasaya sunulmuştur. Tüm kesimlerden büyük ilgi gören İklimlendirme Sektörü
standı fuar süresince İBB Başkanı Sayın Kadir Topbaş ve TİM
Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi başta olmak üzere birçok
ziyaretçiyi ağırladı.
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Alarko Carrier “Yat Başkenti” Monaco’da

A

vrupa’nın en büyük yat limanları arasında yer alan Mo-

ise karışım hücresi ve fanlardan oluşuyor. Tesisisin toplam so-

naco Yat Limanı’nda inşaatına başlanan, estetik ve yeni

ğutma kapasitesi yaklaşık 520 kW civarında.

teknolojinin şaheseri olarak nitelenen yeni Yat Kulübü binasında ortam konforu, Alarko Carrier Gebze Tesisleri’nde üretilen
klima santralleri ile sağlanacak.
Monaco için sembolik ve anlamlı projede Alarko Carrier Gebze
Tesisleri’nde üretilen toplam 6 adet Carrier 39HQ klima santrali kullanılacak. Santrallerin 5 adeti çift karışımlı hücre, filtre,
batarya ve egzoz besleme fan kompleksinden, 1 adet santral

Alarko Carrier Klima Santralleri Fransa’da Yeni Nice Stadyumu’nda

F

ransa’nın Nice kentinde uygulanan “Akdeniz’in Yeşil Kenti” projesinin merkezinde yer alan, mimarisi kadar ekolojik

özellikleriyle öne çıkan stadyumda konfor, Alarko Carrier Gebze Tesisleri’nde üretilen klima santralleri ile sağlanacak.
Yeni Nice Stadyumu’nun hava koşullandırma projesinde Alarko Carrier Gebze Tesisleri’nde üretilen, plakalı ısı geri kazanım
üniteleri ve Gebhardt EVO serisi plug fanlarla donatılmış, toplam soğutma kapasitesi 1.650 kW olan 25 adet Carrier 39HQ
klima santrali kullanılıyor.

Isparta Kültür Merkezi’nde Alarko Carrier’dan Tam Çözüm

I

sparta merkezinde Altı Mart Caddesi üzerinde yapılan yeni

nıldı. Bu kazanlarla birlikte çalışacak Alarko doğal gaz brülörleri

kültür merkezinde ısıtma, sıcak su, su basınçlandırma ve

ve Alarko panel radyatörleri ile tüm ısıtma tesisatının cihazları

hava koşullandırma projelerinin tümünde kullanılacak cihazları

tamamlandı. Kullanım sıcak su ihtiyacı için ise WOLF duvar tipi

Alarko Carrier sağladı. Konferans ve toplantı salonlarına da sa-

yoğuşmalı kazanları ve Konforal boylerleri ile su basınçlandır-

hip olan çok amaçlı merkezde hava koşullandırma sisteminde

masında Alarko ALD tip hidroforları kullanıldı. Isıtma ve hava

Toshiba VRF SMMS-i sistemi tercih edildi. Isıtma projesinde Kon-

koşullandırma sistemindeki tüm cihazların montajı Isparta yetkili

foral ACK-3 serisi çelik gövdeli doğal gaz yakıtlı kazanlar kulla-

satıcımız Özgen Tesisat tarafından başarıyla gerçekleştirildi.

Adana Hilton’da Büyük Buluşma

A

dana ve çevresinde faaliyet gösteren proje, taahhüt, tesi-

ile “Techem Isı Giderleri Paylaşım Sistemi”, Sistem Klima Ürün

sat firmaları ile kamu ve özel kurum mühendislerine Alar-

Yöneticisi Volkan Arslan “Carrier Rooftop Cihazlar”, Sistem

ko Carrier tarafından satışı yapılan üstün teknolojili ve yük-

Satış Şefi Samet Uslu “Carrier Soğutma Grupları ve Klima

sek verimli ürünlerin tanıtımı yapıldı. Adana Hilton Otel’de 30

Santralleri”, Satış Mühendisi Volkan Dulkadiroğlu ise “Toshiba

Mayıs 2012 Çarşamba günü, Bayilik Satışları Grup Koordinatör

VRF Sistemleri” ve “Toshiba Estia Isı Pompası” hakkında bilgi

Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun konuşmasıyla başlayan toplantı,

verdi. Adana ve çevre illerden gelen proje, tesisat, taahhüt fir-

Ankara Bayilik Satışları Müdürü Ali İsmet Koçak’ın gündem ve

maları ve kurum mühendislerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı

programı açıklamasıyla devam etti. İş Geliştirme Müdürü Öz-

165 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi. Program hep beraber

gen Çoğulu “Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Kaskad Sistemler”

yenilen akşam yemeği ile sona erdi.
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Avrupa’nın En Prestijli Projesindeyiz

M

oskova’da Devlet Başkanlığı Konutu olarak kullanılan
tarihî Büyük Kremlin Sarayı’nın (Grand Kremlin Palace)

hava koşullandırma projesinde kullanılanacak klima santralleri
Gebze Üretim Tesisleri’mizde üretiliyor.
Carrier Holland Heating tarafından yürütülen proje Büyük
Kremlin Sarayı ile birlikte, saray kompleksi içinde yer alan “Kızıl
Meydan 1” ve “Kızıl Meydan 2” olarak adlandırılan iki sarayı
daha kapsıyor.Projede kullanılacak klima santralleri için Gebze
Tesislerimiz”de Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarı için üretilen Carier 39 HQ serisi cihazlar seçildi. Proje kapsamında inline
ve double deck, karışım hücresi, batarya, filtre ve fanlardan
oluşan, bazılarında buharlı nemlendirici yer alan toplam 109
klima santrali kulanılacak.

Alarko Carrier Aquatherm Bakü 2012 Fuarı’ndaydı

A

larko Carrier, 17-20 Ekim 2012 tarihleri arasında katıldığı

zanları ve Alarko çelik kazanlarını, brülörlerini, panel radyatör-

Aquatherm Bakü 2012 Fuarı’nda yoğun ilgi gördü.

lerini, su grubu ürünlerinden dalgıç pompalarını, sirkülasyon
pompalarını ve hidroforlarını sergiledi.

Alarko Carrier, Azerbaycan’daki distribütörü Nobel Elektrik ile
birlikte 60 m²’lik standında ısıtma grubu ürünlerinden Serena,

Aquatherm Bakü 2012’yi değerlendiren Alarko Carrier Üre-

Seradens ve Trendy kombilerini, Wolf marka yoğuşmalı ka-

timden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur “Fuarda ısıtma ve su grubu ürünlerimiz hakkında bilgiler aktarma
olanağı bulduk. Özellikle kombiler ve merkezi sistem kazanlar başta olmak üzere ürünlerimize gösterilen ilgiden oldukça
memnun kaldık. Nobel Elektrik ile birlikte verimli bir işbirliği
gerçekleştirerek iş bağlantılarımızı kuvvetlendirdik” dedi.
Aquatherm Bakü 2012’ye 60’ın üzerinde ülkeden ziyaret gerçekleştirildi. Fuarda ısıtma, soğutma, havalandırma, klima, yalıtım, tesisat, borular ve ek parçaları, pompa, vana, banyo ve
havuz ekipmanları tanıtıldı.

İzmir Bölgesel VRF Servis Toplantısı Yapıldı

A

larko Carrier çalışanları ve yetkili servislerinin katıldığı İz-

Muğla, Balıkesir, Denizli ve Aydın illerinden toplam 14 yetkili

mir Bölgesel VRF Servis Toplantısı 6 Kasım 2012 tarihinde

servisin katılımıyla gerçekleştirildi. Satış Sonrası Hizmetler Grup

İzmir Crowne Plaza Hoteli’nde yapıldı.

Koordinatör Yardımcısı Kemal Bıçakçı’nın açılış konuşmasıyla
başlayan toplantı, Bayilik Satışları Grup Koordinatör Yardımcısı

Satış Sonrası Hizmetler Grup Koordinatör Yardımcısı Kemal

Haluk Ferizoğlu’nun konuşmasıyla devam etti. Servis Müdürü

Bıçakçı, Bayilik Satışları Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk

Menduh Çağlı’nın yeni oluşum ve VRF İşleyiş Prosedürü ile ilgili

Ferizoğlu, Servis Müdürü Menduh Çağlı, İzmir Büro Satış

sunumundan sonra VRF yetkili servislerinin önerileri dinlendi.

Müdürü Emin Yavuz, Süpervizyon Mühendisleri Ertuğ Altınel

Toplantı Süpervizyon Mühendisi Ertuğ Altınel’in vermiş olduğu

ve Ümit Taş’ın katıldığı VRF Servis Toplantısı; İzmir, Antalya,

Borulama Programı Teknik Eğitimi ile sona erdi.
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Alarko Carrier’ın Ortadoğu’ya Açılan Penceresi: The Big 5

A

larko Carrier, bu yıl da Arap Yarımadası’nın inşaat sektörüne yönelik en büyük fuarı olarak tanımlanan “The Big 5”a
katıldı. 5-8 Kasım 2012 tarihleri arasında Dubai’de düzenlenen fuar, bölge ülkelerinden ve dünyadan birçok ziyaretçiye ev
sahipliği yaptı.
Alarko Carrier, fuara 24 m²’lik bir standla katılarak dalgıç
pompaları ve dalgıç pompa motorları, sirkülasyon pompaları
ve hidroforlardan oluşan su grubu ürünlerini tanıttı. Yoğun ilgi
gören stantta, yabancı ülkelerden katılımcılar ithalat ve distribütörlük olanakları ile ilgili bilgi aldı.

Bosch Rextroth İşletmesinde Klima Santrali ve Soğutma Grubu Eğitimi
3-4 Aralık 2012 tarihleri arasında Bursa Bosch Rextroth işletmesinde Klima Santrali ve 19XR Santrıfuj Su Soğutma Grubu
cihazlarının bakım ve işletilmesine yönelik müşteri eğitimi gerçekleştirildi. Eğitime Rextroth bünyesinde çalışan 8 teknisyen
ve kısım muhendisi katıldı. Eğitimde katılımcılara; 19 XR Santrifuj soğutma grubu ile ilgili genel bilgiler, çevrimler, sistem bi-

leşenleri, elektrik ve elektronik donanım, cihaz özellikleri, cvc,
icvc menü tanıtımı, işletim talimatları, alarmlar ve arıza bulma
çözme, klima santralleri devreye alma, bakım ve işletilmesi
konuları teorik ve cihaz başında pratik olarak aktarıldı. Bosch
Rextroth yetkilileri eğitim sonunda memnuniyetini dile getirdi.

Ankaralı Mühendislere Buharlı Nemlendirme Sistemleri Semineri

H

ygromatik-Almanya firması İş Geliştirme Müdürü Axel Zadina tarafından 15 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da “Buharlı Nemlendirme Sistemleri” konulu seminer verildi. Farklı mekanik tesisat proje bürolarından yaklaşık 25 mühendisin katıldığı
seminerin giriş bölümünde buharlı nemlendirici tipleri hakkında
bilgi verildi. Daha sonra adyabatik nemlendirme sistemleri de-

taylı olarak anlatıldı. Konunun desteklenmesi amacıyla cihazların çalışmalarını ve bakım şekillerini açıklayan animasyon filmleri
gösterildi. Çeşitli sektörlerden Hygromatik buharlı nemlendirme
sistemi referansları hakkında bilgi ve fotoğraf içeren sunum, soru-cevap bölümü ile son buldu. Katılımcılar seminerin çok faydalı olduğunu belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir Yetkili Servislerine
Su Soğutma Grupları ve Servis Software Eğitimi

A

larko Carrier Satış Sonrası Hizmetler Teknik Destek ve Eğitim Şefi Tolga Aydınlı tarafından Ekim ve Kasım aylarında
Türkiye çapında sistem cihazlarına hizmet veren yetkili servislere, 30XA su soğutma grupları ve servis software kullanımını
konu alan servis eğitimleri verildi.
Alarko Carrier Ankara Bürosu’nda 16-19 Ekim 2012 tarihlerinde düzenlenen eğitime Ankara bölge servislerinden 22 teknisyen katıldı. Katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle eğitim iki
ayrı grupta yapıldı.
İstanbul bölge servisleri için 2-3 Kasım 2012 tarihlerinde Alarko
Carrier Gebze Tesisleri Servis Eğitim Salonu’nda yapılan eğitim, 6
farklı servisten 17 teknisyenin katılımıyla gerçekleştirildi. 8-9 Kasım
2012 tarihlerinde ise İzmir bölge servisleri için İzmir Totaline binasında düzenlenen eğitime 9 farklı servisten 15 teknisyen katıldı.
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Eğitimde katılımcılara soğutma çevrimi, temel kavramlar, 30XA
su soğutma grubu kompresör, evaporator, kondenser elektrik
kumanda ekranı, çalışma fonksiyonları, bakım, işletme vb. konularda bilgi aktarıldı. Ayrıca servis software programlarının kullanımı uygulamalı olarak gösterildi. Her katılımcıya eğitim notu
verildi. Ayrıca eğtimin bitiminde, katılımcılar eğitimde edindikleri bilgilerin sınanmasına yönelik sınava tabi tutuldu.

YAS Hidrojeoloji Çalıştayı’nda Dalgıç Pompa Semineri

T

ürkiye Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından 16-17 Kasım
2012 tarihlerinde, Özdere Paloma Otel’de, Yeraltı Suları
Hidrojeoloji Çalıştayı düzenlendi.

Türkiye genelinde 120 jeoloji mühendisinin katıldığı çalıştayda,
“Türkiye’nin Yeraltı Suları Potansiyeli, Kullanımı ve Sorunları”
ele alındı. Çalıştay kapsamında Alarko Carrier İzmir Büro Satış
Müdür Yardımcısı Yüksel Pınar, dalgıç pompalarda seçim kriterleri, ekonomik açıdan doğru pompa seçimleri ve uygulamaları konulu seminer verdi.
Katılımcıların ilgi gösterdiği seminer sonrası, Türkiye Jeoloji
Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Çağlayan ve İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, katkılarından dolayı Alarko
Carrier’a teşekkür etti.

Gaziantep’te “Yüksek Verimli Cihazlar” Semineri

G

aziantep ve çevresinde faaliyet gösteren mekanik projeci-

Ürün Yöneticisi Faruk Gençyiğit ise “Toshiba Estia Isı Pompası”

taahhüt-tesisatçı firmalar ile, kamu ve özel kurum mühen-

sistemlerinin uygulama esasları, verimlilik değerleri ve işletme

dislerine Alarko’nun satışında olan üstün teknolojili ve yüksek

kazançlarını örnekler ve referanslarla dinleyicilere aktardılar.

verimli cihazların tanıtımı yapıldı.
Gaziantep ve çevre illerden gelen proje, tesisat, taahhüt firmaGaziantep Anatolian Otel’de 29 Kasım 2012 Perşembe

ları ve kurum mühendislerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı

günü, Alarko Carrier’ın ürün yelpazesinde bulunan ener-

110 kişilik bir katılımla gerçekleştirildi. Program hep beraber

ji verimliliği yüksek cihazlar ve üstünlüklerinin anlatıldığı bir

yenilen akşam yemeği ile sona erdi.

tanıtım toplantısı yapıldı. Genel Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun konuşmasıyla açılan toplantının gündemi
ve programı hakkında Ankara Büro Satış Müdürü Ali İsmet
Koçak katılımcılara bilgi verdi.
Bu kapsamda;
İş Geliştirme Müdürü Özgen Çoğulu, “Wolf Yoğuşmalı Kazanlar ve Kaskad Sistemler” ile “Techem Isı Giderleri Paylaşım Sistemi”, Bölge Sorumlusu Nuri Akdağ “Toshiba VRF Sistemleri”,

TTMD’den Carrier “HAP ADVANCED” Eğitimi

T

ürk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) İstanbul Bölge

olmak, bilgisayar kullanabilmek ve eğitim için belirlenen ücreti

Temsilciliği “Carrier HAP - HVAC Sistem Tasarım Programı

yatırmak olarak belirlenmişti.

İleri Düzey (Advanced) Sertifikalı Eğitimi” düzenledi.
Eğitimde katılımcılara HAP 4.6 Advanced programı verildi.
Eğitim, 24-28 Eylül 2012 tarihleri arasında 5 gün boyunca her

5 gün süren eğitimde aşağıdaki konular anlatıldı:

gün saat 09:00 – 17:00 arasında Kozyatağı’ndaki TTMD İstan-

1. GÜN : Tasarım yükleri analiz ve hesapları için HAP kullanımı

bul Ofisi Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

2. GÜN : HAP kullanılarak Enerji Simülasyonu Yapılması
3. GÜN : HAP kullanılarak İleri Sistem Modellenmesi

Katılımcı sayısının 12 olarak belirlendiği eğitimde, katılım ko-

4. GÜN : HAP kullanılarak LEED 2009 EA Cr-1 Yapılması

şulları; HAP BASIC eğitimini almış olmak, iyi derecede İngilizce

5. GÜN : Soruların cevaplanması, Sınav, Kapanış kokteyli ve

bilmek, mekanik sistemlerle ilgili ve bu konularda bilgi sahibi

katılım belgeleri dağıtımı.
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Conrad Otel Teknik Personeline Eğitim

B

eşiktaş Conrad Otel’i teknik personeline Alarko Carrier

gilere yer verildi. Conrad Otel için özel hazırlanan eğitim dokü-

Satış Sonrası Hizmetler Teknik Destek ve Eğitim Şefi Tol-

manları katılımcılara iletildi. Eğitim sonrası otel teknik personel

ga Aydınlı tarafından teknik müşteri eğitimi 31 Temmuz 2012

ve yönetim kadrosu verilen eğitim ve desteklerimizden dolayı

tarihinde verildi.

firmamıza teşekkürlerini ilettiler.

Eğitime, otel bünyesinde görevli 11 teknisyen ve Teknik Müdür
Yardımcıları Taşkın Taşkıran ve Mustafa Dalkılıç katıldı. Otel
bünyesinde kurulu bulunan Carrier 19XR santrifüj su soğutma
gruplarını konu alan eğitim, teorik ve pratik olarak iki bölümde düzenlendi. Eğitimde cihazların günlük işletilmesi, bakımı,
arıza ve problem çözme, genel kullanımı, alarmlar, soğutma
ve yağlama çevrimleri, elektronik ve elektrik donanımı vb. bil-

İzmir İl Özel İdaresi Teknik Personeline ve
Jeoloji Mühendislerine Dalgıç Pompa Eğitimi

İ

zmir İl Özel İdaresi’nde çalışan Alt Yapı ve Çevre Daire Baş-

Kriterleri, Ekonomik Açıdan Pompa Seçim Yöntemleri ve Uy-

kanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Etüt Proje tek-

gulamaları” içerikli eğitim verildi.

nik personeline 22 Kasım 2012 tarihinde “Pompalarda Seçim
Ayrıca 27-28-29 Kasım 2012 tarihlerinde, İzmir Jeoloji mühendisleri odası tarafından, Hidrojeoloji ve Su Sondajı Teknik
Sorumluluk Eğitimi düzenlendi. Seminere Ege bölgesindeki
değişik illerden 80 jeoloji mühendisi katıldı.
Eğitimlerde Alarko Carrier Su Basınçlandırma Ürünleri Yöneticisi Cüneyt Bulca ve İzmir Büro Satış Müdür Yardımcısı Yüksel
Pınar katılımcılara; Dalgıç Pompalarda Seçim Kriterleri, Ekonomik Açıdan Pompa Seçimi ve Pompalarda Enerji Uygulamaları
Üzerine bilgiler aktardı.

Amasya, Tokat ve Çorum MMO İşbirliği ile
Enerji Verimliliği ve Isı Gider Paylaşım Sistemleri Eğitimleri

A

masya Makina Mühendisleri Odası’nda 20 Haziran’da, Tokat Çavuşoğlu Tower Otel’de ise 21 Haziran 2012’de Alarko
Carrier İş Geliştirme ve Denetim Müdürü H. Özgen Çoğulu tarafından “Enerji Verimliliği ve Isı Gider Paylaşım Sistemleri”

konulu mesleki teknik seminer verildi.
Amasya’daki seminere, MMO’ya kayıtlı 20 makina mühendisi, Tokat’taki seminere ise 47 makina mühendisi, G.O.P Üniversitesi
teknik çalışanları, Kamu Kurum teknik personeli olmak üzere toplam 80 kişi katıldı.
Çorum Dalgıçlar Otel’de “Isı Gider Paylaşım Sistemleri, Yoğuşmalı Kazanlar ve Isı Pompaları” konulu mesleki teknik seminer 18
Temmuz 2012’de verildi. Makina Mühendisleri Odası ile eşgüdümlü olarak düzenlenen seminere 29 makina mühendisi, kamu
kurum teknik personeli, site yöneticileri olmak üzere 78 kişi katıldı.
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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Alarko Şirketler Topluluğu
Eğitim Alanında Güçlerini Birleştirdi

A

larko Şirketler Topluluğu ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin

alanlarında eğitim ve MBA derecesi alma imkânı yakalayacak”

(BAU) bir araya gelerek hayata geçirdiği işbirliğinin basın

dedi. Rahmetli Üzeyir Garih’in hep bir üniversite kurma ha-

lansmanı ve imza töreni 6 Eylül 2012 Perşembe günü Bahçeşe-

yali olduğunu anlatan Yavrucu, “Ancak ömrü yetmedi” diye

hir Üniversitesi’nde gerçekleşti. Törene ALARKO Holding Yö-

konuştu. BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de, “Bu

netim Kurulu Başkan Vekilleri İzzet Garih ve Vedat Alaton, Ge-

üniversite ve sanayinin birlikte neler yapabileceğinin göstergesi

nel Koordinatör Ayhan Yavrucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Dalia

olacak” dedi.

Garih ve Leyla Alaton, Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti
Başkanı Enver Yücel, Rektör Prof. Dr. Şenay Yalçın, Sosyal Bi-

Yapılan işbirliği neticesinde içeriği Alarko’ya özel hazırlanan

limler Enstitü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Burak Küntay ve Sosyal

eğitim programı çerçevesinde Alarko Şirketler Topluluğu ça-

Bilimler Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Tuzcuoğlu katıldı.

lışanları; Mali İşler, Pazarlama – Satış, Mühendislik ve Destek
Birimler alanlarında eğitim ve MBA derecesi alma imkânı yaka-

ALARKO Şirketler Topluluğu ile Bahçeşehir Üniversitesi’nin

layacak. Şirket çalışanları eğitimlerinin yüzde 70’ini Bahçeşehir

(BAU) işbirliği neticesinde tasarlanan “kuruma özel yüksek

Üniversitesi Öğretim Kadrosu’ndan, yüzde 30’unu ise Alarko

lisans eğitimi” kapsamında Türkiye’de ilk kez, şirket çalışan-

Şirketler Topluluğu Yönetici Kadrosu’ndan alacak. Program

larının ihtiyaçlarına uygun üniversite eğitimi programı hayata

kapsamındaki ilk eğitimler 2013 Şubat ayında başlayacak.

geçiriliyor. Alarko Şirketler Topluluğu, Bahçeşehir Üniversitesi
ile birlikte başlattığı program neticesinde kendi çalışanlarına

Profesyonel iş ha-

“kurum ihtiyaçlarına özel MBA eğitimi” alma fırsatı sunuyor.

yatında eğitimin ilk
planda

olduğunu

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden Alarko Şirketler Toplulu-

savunan iki büyük

ğu ve Türkiye’de eğitime yaptığı katkılar ile dünya standartla-

markanın bir araya

rını yakalayan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Alarko’nun 2011

gelerek

yılında kendi bünyesinde başlattığı Türkiye’nin ilk kurumsal

tirdiği bu işbirliği,

eğitim programını 2013 yılından itibaren yeniden dizayn et-

Türkiye’de

mek ve birlikte yürütmek amacıyla işbirliği kararı aldı.

olma özelliği taşır-

gerçekleşbir

ilk

ken, hem katılımcıTörende konuşma yapan Alarko Holding Genel Koordinatörü

lar hem de kurum-

Ayhan Yavrucu, “Sadece makineler bir şey ifade etmiyor. Bun-

lar hedeflerini bir

ları kullanan insanların da eğitilmesi gerekiyor. 28 çalışanımız

üst noktaya taşıma-

mali işler, pazarlama - satış, mühendislik ve destek birimler

yı amaçlıyor.
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Alarko Günü Kutlamaları

G

kapsamında, işveren idarenin talep etmiş olduğu A+ bankaeleneksel Alarko Günü törenlerinin ilki 21 Aralık 2012 ta-

dan, 95.000.000 USD tutarlı avans teminat mektubunu, Tür-

rihinde Alarko Carrier (ACST) Gebze Fabrikası’nda gerçek-

kiye Ekonomi Bankası, BNP PARİBAS ile birlikte 125.000.000

leşti. Törende Taahhüt Grubu ve Sanayi ve Ticaret Grubu’nun

USD’lık kredi line’ı tahsis ederek Alsim Alarko Sanayi Tesisleri

10. ve 15. yılını dolduran ve emekli olan personeline kıdem

ve Ticaret A.Ş.’ye vermiştir.” Her iki kuruluşun Kazakistan’da

ödülleri verildi.

gerçekleştirmiş olduğu, büyük tutarlı ilk operasyonun anısına
TEB tarafından plaket ile ödüllendirilen Alsim Alarko Sanayi

27 Aralık 2012 tarihinde düzenlenen ikinci tören ise Alarko

Tesisleri ve Ticaret A.Ş.,

Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende, 10.,

• Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından verilen 2011 yılı

15., 20., 25., 30. ve 35. hizmet yılını dolduran ve emekli olan

“En Fazla İhracat Pazar Sayısını Artıran Şirket” kategorisinde

Alarko mensuplarına verilen kıdem ödüllerini takiben kurum

ikincilik ödülünü alan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

dışında kurum bazında ödül alanlara sertifikaları verildi. Tö-

• Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından HVAC sektör alt

rende ayrıca projeleri ile Buluş Ödülü’ne lâyık görülen men-

grubunda verilen “2011 yılı En Fazla İhracat Yapan Şirket”

suplarımızın ve Altın Rozet almaya hak kazananların ödülleri

kategorisinde birincilik ödülünü alan Alarko Carrier Sanayi ve

de verildi.

Ticaret A.Ş.,
• Fortune Türkiye & Finar Enformasyon tarafından mali gös-

Kurum Bazında;

tergelere bakılarak belirlenen “Fortune 500 Türkiye 2011

• 2010 yılı hesap dönemi Kurumlar Vergisi tahakkuk tutarına

Listesi”nde 299. sırada yer alan Alarko Carrier Sanayi ve Tica-

göre, Türkiye’nin İlk 100 listesinde 71. sırada yer alan Alsim

ret A.Ş.,

Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.,

• TripAdvisor.com sitesindeki yüksek sayıdaki kaliteli misafir

• “Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki ‘Aktogay Bakır Tesisi Projesi’

değerlendirmeleri ve 4’ün üzerindeki yıldız puanı ile “The Certificate of Excellence” sertifikasını kazanan Hillside Su Hotel,
• Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI’nin yaptığı anket sonucu “Dünyanın En İyi 100 Oteli” arasında yerini alarak
“TUI Holly 2012” ödülünü kazanan Hillside Beach Club,
• Türkiye’de Turizm sektörünün en prestijli ödülü sayılan 2012
Skalite ödülünü, “En Kaliteli Resort Oteli” dalında alan Hillside
Beach Club,
• Kariyer.net tarafından adaylarla ilişkiler açısından en ilkeli
ve kurumsal yaklaşıma sahip firmalara verilen “İnsana Saygı
Ödülü”nü alan Alarko Turizm Grubu’nun sertifikaları, ilgili
Grup Koordinatörlerine verildi.
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Kişi Bazında;
• Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda çektiği iki adet fotoğrafı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2010 yılında düzenlediği “İstanbul’da Sporun Renkleri” konulu fotoğraf yarış-

Taahhüt Grubu Ukrayna-Kiev Borispol

masında sergileme ödülü alan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret

Havaalanı Projesi Muhasebe Şefi

A.Ş., Mühendislik Bölümü – Ar-Ge Klima Proje Müdürü Sn.

Ahmet Bursa

Harun Özkara’ya sertifikası takdim edilmiştir.
Buluş Ödülü:
Topluluğumuzda çalışanlar arasında yeni fikir ve önerilerin geliştirilmesi için 1996 yılından beri; Tasarruf, Kalite Geliştirme,
Yeni Ürün Geliştirme, İş Yapma Usullerini Geliştirme ve Yaratı-

Taahhüt Grubu
Teklif Şefi
Tarık Can

cılık alanlarında olmak üzere, dört konuda Buluş Ödülü yarışması düzenlenmektedir. Bu yıl düzenlenen yarışmada, İş Yapma Usullerini Geliştirme ve Yaratıcılık alanında iki adet ödüle

Sanayi ve Ticaret Grubu

değer proje bulunmuştur.

Stok Yönetim Müdürü
Alper Ersan Alpaslan

• “Kombilerde Kullanılan Silikon Hortum ve Surfleks Spiral
Hortumun Kesme Yöntemini Değiştirmek Suretiyle Verimliliğin
Arttırılması ve İş Kazası Riskinin Ortadan Kaldırılması” projesi
ile ACST Yardımcı İşler Müdürlüğü – Mekanik Bakım Teknisyeni Uğur Karataş birincilik ödülüne,
• “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Alarko-Carrier Ürünle-

Sanayi ve Ticaret Grubu Sistem Satışları
Satış Müdür Yardımcısı
Mehmet Oğuz Aydoğdu

rinde Kullanılması Yoluyla Satışın Arttırılması” projesi ile ACST
Ar-Ge Isı Departmanı – Müdür Yardımcısı Alper Ata mansiyon
ödülüne lâyık görülmüştür.

Turizm Grubu
Hillside Beach Club Üretim Müdürü
Ünal Sönmez

ACST Yardımcı İşler Müdürlüğü
Mekanik Bakım Teknisyeni

Su Ürünleri Grubu

Uğur Karataş

Ambar Şefi
Ahmet Nedim Sayar oldu.

ACST Ar-Ge Isı Departmanı
Müdür Yardımcısı
Alper Ata

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu ve Yönetim Kurulu Üyeleri İzzet Garih, Vedat Alaton, Dalia Garih, Leyla Alaton tarafından Altın Rozetler
hak kazananlara verildi.

Altın Rozet:
Alarko Günü’nün son töreni Altın Rozet’e hak kazananların

Yönetim Kurulu Üyeleri yaptıkları konuşmalarda Alarko men-

onurlandırılması idi. Topluluğumuza bağlı şirketlerde çalışan ve

suplarının yeni yılını kutladılar. Alarko Holding Yönetim Kurulu

görevlerinde üstün başarı gösteren personele ilgili yöneticilerin

Başkanı İshak Alaton’un konuşmasının ardından tören gele-

teklifi, Genel Koordinatörün kararı ve Başkanlık Divanı onayı

neksel yıl sonu kokteyli ile sona erdi.

ile 1983 yılından itibaren her yıl verilen Altın Rozetleri almaya
hak kazananlar ise;
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Alarko MBA İlk Mezunlarını Verdi

A

larko Şirketler Topluluğu tarafından 2010 yılında

Genel Koordinatör Ayhan Yavrucu, Yönetim Kurulu Üyeleri

Türkiye’nin ilk kurumsal eğitim programı olarak hayata

Dalia Garih ve Leyla Alaton’un yanı sıra Holding Merkez ve

geçirilen “Alarko MBA”, ilk mezunlarını verdi.

Grup Koordinatörleri, MBA mezunlarının amir ve mentörleri
de katıldı.

Alarko MBA’in ilk mezuniyet töreni, 14 Aralık 2012 tarihinde
Holding Merkez – Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Töre-

Her biri 7’şer kişiden oluşan Mühendislik, Mali İşler, Satış-Pa-

ne ALARKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzet Garih,

zarlama ve Destek Birimler sınıflarında, katılımcılar 2 sene boyunca teknik, kişisel gelişim, genel kültür ve yönetim eğitimleri
aldılar. Sadece şirket içi eğitimlerle sınırlı kalmayan program
kapsamında, outdoor eğitimlerle de katılımcıların sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu. Ayrıca tecrübe paylaşım etkinlikleri ve mentör görüşmeleri ile katılımcıların vizyonlarının geliştirilmesine destek verildi.
Alarko Şirketler Topluluğu, 2011 yılında kendi bünyesinde
başlattığı Türkiye’nin ilk kurumsal eğitim programını, 2013
yılından itibaren yeniden dizayn etmek ve birlikte yürütmek
amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi ile işbirliği kararı aldı. Program, BAU Alarko MBA olarak yeni senede, yeni öğrencileriyle
yoluna devam edecek.
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Alarko İstikbal Kulübü

AİK Fotoğraf Yarışması

M

utluluk konulu fotoğraf yarışması AİK Sanat Komitesi
tarafından 1 Ekim - 20 Kasım 2012 tarihleri arasında dü-

zenlenmiştir. Yarışma takviminin sona ermesinin ardından jüri
değerlendirmesi yapılmıştır. Fotoğraflar; Leyla Alaton, Gültekin Çizgen ve Merih Akoğul tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan jüri değerlendirmesinin sonucunda; Alarko Carrier San.
ve Tic. A.Ş.’den Harun Özkara birinci, Alarko Holding A.Ş.’den
Nursevin Sağlam Tokbay ikinci, Alarko Carrier San. ve Tic.
A.Ş.’den Engin Kıvrak üçüncü olmuştur. AİK Sanat Komitesi
olarak yarışmaya ilgi gösteren tüm katılımcılara ve değerli jürimize teşekkür eder, kazanan yarışmacılarımızı tebrik ederiz.

Birinci - Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.’den Harun Özkara

İkinci - Alarko Holding A.Ş.’den Nursevin Sağlam Tokbay

Üçüncü - Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.’den Engin Kıvrak

AİK’dan Ezberbozan Sorular!

A

İK 28. Dönemi’nde Ezberbozan Sorular başlığı altında hazırlanan eğlenceli soru serisi tüm hızıyla devam

ediyor. Tüm Alarkolular’ın katılımına açık olan Ezberbozan Sorular’da; sanattan matematiğe, genel kültürden
mantığa kadar çeşitli konularda sorular hazırlanıyor, kazananlar soruyu doğru cevaplayanlar arasından yapılan
çekiliş ile belirleniyor. Dönem boyunca devam edecek
olan Ezberbozan Sorular Serisi’nde, Alarkolular’ı bundan
sonra da eğlenceli sorular ve sürpriz hediyeler bekliyor
olacak...!
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AİK Efes Pilsen Blues Fest 23

İ

zmir’de düzenlenen ilk AİK etkinliğimizde; Sosyal Etkinlikler kapsamında düzenlenen Efes Pilsen Blues 23 Festi-

vali, İzmir’in en gözde konser ve etkinlik alanlarından İzmir
Arena’da gerçekleşmiştir. 23. senesinde, toplam 379 konser
ve 450.000 dinleyici ile Türkiye’nin en uzun soluklu müzik
festivali olma özelliğini taşıyan etkinlikte Blues’un devleri sahne almışlardır. Grammy ve Emmy ödülleri ile efsaneleşen Billy
Branch ve grubu The Sons of Blues, ünlü vokal Zora Young,
Smokin’ Joe Kubek & Bnois King ve dünyanın en iyi davulcuları
arasında gösterilen Cedric Burnside İzmirlilere ve AİK üyelerimize sahne performansları ile unutulmaz bir gece yaşatmışlardır. Bu etkinliğimizin ardından bir sonraki etkinliğimizde tekrar
görüşmek üzere anlaşılmıştır.

AİK Bowling Turnuvası

B

owling Turnuvası, 23 kişinin katılımıyla, İstanbul-Şişli’de Cevahir
AVM-Atlantis Bowling Salonunda düzenlenmiştir. Bu etkinlik ile

tüm şirketler topluluğundan eşit oranda etkin bir katılım gerçekleştirilmiş ve iş dışında da çalışanların görüşme imkânı sağlanmıştır. Etkinlik çerçevesinde, 5 kişilik her bir grubun 1.’si, kendi içinde tekrar
yarışmış ve oyun sonucunda, 1., 2. ve 3. olan katılımcılara sürpriz
hediyeler verilmiştir.
AİK üyelerinin her sene gerçekleştirilmesini talep ettikleri bu etkinlik
ile üyelere, yapılması planlanan yeni dönem etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapılmış ve katılımcıların da etkinlik talepleri, düşünceleri
alınmıştır.
Böylece, AİK üyeleri ile komite ve yönetim kurulu arasındaki iletişimin
güçlenmesi amaçlanmıştır.

‘‘Dart Turnuvası’’
30 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen etkinliğimize farklı departmanlardan Alarko çalışanları katılım gösterdi. Çalışanlarımızın bir arada vakit geçirme fırsatı bulduğu
turnuva ayrıca tatlı bir rekabete sahne oldu.
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AİK Fener & Balat Gezisi ve Kahvaltı Organizasyonu

A

İK Sanat Komitesi tarafından düzenlenen Fener & Balat Gezisi ve kahvaltı organizasyonu 41 kişinin katılımıyla 2 Aralık 2012
Pazar günü Balat’ta gerçekleşmiştir. Etkinlik, Balat’ta yer alan 1851 yapımı tarihi Rum Evinde keyifli sohbetler eşliğinde

yapılan bir kahvaltı ile başlamış, Fener ve Balat’ın tarihi sokaklarının ve tarihi mekânların keşfiyle devam etmiştir. Gezi kapsamında Hızır Çavuş Camii, Rum Lisesi (Kırmızı Mektep), Kanlı Meryem Kilisesi, Dimitrie Kantemir Müzesi, Filistin Kilisesi, Fener-Rum
Patrikhanesi, Rum Ortodoks Patrikhanesi, Bulgar Kilisesi, Tahta Minare Camii, Tarihi Balat Çarşısı ziyaret edilmiştir. Gezi sonrası
bu tatlı yorgunluğu atmak üzere Balat Cafe’ye geri dönülmüş; çay, kahve ve şarap eşliğinde bu keyifli günün kritiği yapılmıştır.
Benzer tarihi ve kültürel gezilerde tekrar buluşmak üzere sözleşilmiştir.

AİK ile Keyifli Bir Pazar Günü

“K

eyif Al, Değer Kat!” sloganıyla yola çıkan AİK 28. Dönem Yönetimi, Sosyal Etkinlikler Komitesi organizasyonuyla -ilk
İstanbul etkinliğini- AİK Üyeleri, Alarko Çalışanları ve misafirlerinden oluşan toplam 34 kişilik katılımla 7 Ekim 2012 Pazar

günü Moda Teras’ta gerçekleştirdi. Aynı zamanda 22. Akbank Caz Festivali’nin de bir parçası olan etkinlik kapsamında, Topluluk
çalışanları ve misafirleri hep birlikte, bu güneşli günde JazzMatiz grubunun performansı ve Kalamış Koyu’ndan Adalar’a uzanan
bir manzara eşliğinde, keyifli bir pazar kahvaltısı yapma ve iş dışında da paylaşımlarda bulunma fırsatı yakalamış oldu.
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Alarko-Leröy Norveç Balıkları ile
Tüketicilere Yenilikler Sunmaya Devam Ediyor

B

alık tüketiminin artırımına yönelik verdiği destek ve çalış-

Alarko - Leröy’ün üretim gamına dikkat çeken Genel Müdür

malarla adından söz ettiren Alarko - Leröy, sektöre kazan-

Bülent Işık, tesislerinde her mevsim tüketilebilecek deniz ürün-

dırdığı ivme ile alternatif çözümlere ışık tutuyor. Sayısız balık

lerini özel işlemlerden geçirerek Türk damak tadına uygun, hij-

çeşidine farklı kullanım alanı sağlayarak hem göze hem dama-

yenik ve pişirilmesi pratik ürünlere dönüştürdüklerini belirtiyor.

ğa hitap ediyor.

Katma Değerli Yenilikler

N

orveç’ten taze olarak ithal ettiğimiz somon balıklarını ulus-

fileto müşterinin talebine göre, 20 gr, 80 gr, 100 gr, 150 gr,

lararası hijyen ve kalite standartlarına bağlı kalınarak tesis-

250 gr ağırlığında sabitlenen gramajlarda, kılçıksız ve firesiz

lerimizde tercihe göre dilim veya kılçıksız fileto olarak hazırlıyo-

olarak hazırlanmış özel paketlerde satışa sunuluyor. Ayrıca

ruz. Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP) olarak adlandırdığımız

Café ve Restaurantların kullanımına yönelik olarak, 1000 gr.lık

yöntem ile somon dilim ve filetolar paketleniyor. Bu paketleme

sabit ağırlıklı paketlerin yanında, 500 gr.lık sabit ağırlıklı paket

yönteminin en önemli avantajı taze balığın raf ömrünü uzatma-

üretimimiz de yakında tamamlanmış olacak.

sı ve son tüketiciye ulaşana kadar hijyenik koruma sağlaması.
Diğer önemli bir avantajı ise, taze balığı her an her mağaza-

Bu yeni geliştridiğimiz uygulama ile paketlemede fire olabile-

da bulma şansı sunması, zira taze balık artık sadece taze balık

cek bölümlerden arındırılan ürün ambalajlanıyor. Bu yöntemin

tezgâh ve reyonlarında açık olarak buzun üzerinde satılmaya-

tüketici açısından en büyük faydası; tüketici balığın atık olabi-

cak. Özellikle çalışan bireyler için hızlı, pratik ve sağlıklı bir ye-

lecek bölümlerine para ödemiyor. Yani yiyebileceği miktarda

mek alternatifi sunuyoruz ve çok başarılı sonuçlar alıyoruz. Hiç

firesiz ürün satın alıyor.

satış beklemediğimiz noktalardan bile yüksek siparişler geliyor.
İşletmeler açısından faydası ise; sabit gramaj sebebiyle fire ve
En yeni geliştirdiğimiz bir diğer ürün grubu ise “maliyet kont-

atıkları engellemeleri ve işçilik maliyetlerini ortadan kaldırma-

rollu ambalanmış ürünler”. Bu ürünler tüketicinin en çok talep

ları. Böylece işletmecilerin maliyet kontrolünü mümkün kılıyor.

ettiği miktar doğrultusunda sabitlenmiş gramaja gore paketle-

Her bir porsiyona aynı ebat ve gramajda ürün servis edilmesini

niyor. Somon füme dilim, derili ya da derisiz filetolar ile mezgit

sağlayarak müşteri memnuniyetine katkıda bulunuyor.

Norveçli Somon Helal Belgesi Aldı

S

u ürünleri sektöründe Alarko-Leröy’ün Somon Balığına, Türk

Günümüzde Helal Gıda Ser-

Standartları Enstitüsü, Helal Gıda Uygunluk Belgesi verdi.

tifikası ürünün sadece helal

Şirket, bugüne kadar hijyen ve İslami koşullara uygun gerçekleş-

yasası gereklerine uygunlu-

tirdiği üretimini kayıt altına alarak, sektöründe bir ilke imza attı.

ğunu değil, aynı zamanda

Türkiye’de Helal Gıda Sertifikası alan ilk Somon balığı ürünleri fir-

üretimde gıda güvenliği ve

ması olarak Norveçli Somonu helal gıdalar arasına kattı.

hijyen uygulamalarının da
titiz bir şekilde uygulandığını

Bugüne kadar zaten hijyenik koşullarda kesilip paketlenerek tü-

göstermektedir. Bu nedenle

keticiye ulaşan Norveçli Somon Balığı, “helal sertifikası” ile de

Helal Gıda Sertifikalı ürünler

hammaddeden mamül aşamasına kadar geçen süreçte temizlik

yabancı tüketiciler tarafın-

ve sağlık şartlarını yerine getirdiğini bir kez daha tescillemiş oldu.

dan da tercih ediliyor. Çün-

Böylece İslam Aleminin helal gıdalar listesinde yerini aldı. Taze

kü onlar biliyor ki bu belgeye

ve işlenmiş Somon Balığı’nın yanısıra, Alarko-Leröy’ün Balık ve

sahip ürünü gönül rahatlığı

Balık Ürünleri Grubu’ndaki Alabalık, Denizalası, Halibut, Cod,

ile tüketebilirler.

Uskumru, Saithe, Fener Balığı da Helal Belgesi aldı.

26

Doğa Tat Carrefour’da Bir Somon Ürünü

A

larko-Leröy, Taze Somon Füme ile, Doğa Tat Carrefour
yelpazesine bir ürün daha ekledi.

CarrefourSA için bugüne kadar, taze bütün somon, somon fileto ve somon dilim olmak üzere üç farklı ürün geliştiren Alarko-Leröy, taze somon füme ile, Doğa Tat Carrefour yelpazesine
bir ürün daha ekledi. Lezzet, gıda güvenliği, fiyat ve kalite, tarım mirasını korumak ve sürdürülebilir gelişim kriterlerine göre
geliştirilen Doğal Tat Carrefour projesinin en eski tedarikçisi
Alarko-Leröy.
besleniyor ve tüm üretim aşamaları kontrol altında tutularak,
Bu yelpaze içinde yeni yer alan 100 gramlık Taze Somon

hijyen kurallarına uygun proses ile paketleniyor. Üründe hiçbir

Füme, taze somon balıklarından üretilen, Omega 3 ve Omega

katkı ve koruyucu (raf ömrünü uzatıcı) madde kullanılmıyor.

6 asitleri açısından zengin bir ürün olma özelliği taşıyor. Don-

Carrefour’a özel deniz çiftliklerinde, doğanın içinde, çevre

durulmadan fümelenen balıklar AB standartlarında yemlerle

dostu metotlarla yetiştiriliyor.
Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerinden CarrefourSA,
taze gıda markası “Doğa Tat Carrefour” projesiyle müşterilerine Türkiye’nin en iyi üretim bölgelerinden gelen, çevre dostu
ve kontrollü tarım metotları ile üretilen 25 farklı ürün sunuyor.
2003 yılından beri süregelen Doğa Tat Carrefour projesi kapsamında gerçekleştirilen yeni yerli işbirlikleri ve üretilen yeni
ürünler, Tarım Bakanlığı temsilcilerinin, yerli üreticilerin ve CarrefourSA yetkililerinin katıldığı imza töreni ile tanıtıldı.

Lezzetli Tarifler
MANDALİNA SOSLU NORVEÇ FENER BALIĞI
MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
•
•
•

800 gr Fener Kuyruğu Fileto
Baharat Çeşnisi
(Kırmızı pul biber, kekik vb.)
Tuz

Mandalina Sosu
• 4 Adet Mandalina
• 1 Adet Balık Bulyon
• 1 Su Bardağı Krema
• 60 gr Tereyağı
HAZIRLANIŞI: Fener filetoların her iki yüzüne tuz ve baharat çeşnisi serpilerek, az yağlı tavada her iki yüzü altın rengini alıncaya kadar kızartılır.
İki adet mandalinanın kabukları soyulur, dilimlenir ve blenderda karıştırılır. Mandalina kabukları rendelenerek ayrılır. Balık bulyon bir su bardağı
sıcak suda eritilir. Püre haline getirilen mandalinalar ve suda eritilen balık bulyon ayrı bir kapta hacmen ½ oranına düşünceye kadar kaynatılır.
Krema ilave edilerek yine hacmen ½ oranına düşünceye kadar kaynatmaya devam edilir. Son olarak tereyağı da ilave edilerek karıştırılır. Kalan
iki mandalinanın da kabukları soyulur ve dilimlenir. Kabuklar kaynar suda iki kez haşlanarak renkleri açılır ve uzun şeritler halinde kesilir. Servis
edilmeden az önce, mandalina dilimleri ve şerit kabuklar hazırlanan mandalina sosuna eklenir. İsteğe bağlı olarak tereyağında sote edilmiş, ince
kıyılmış taze soğan ve marul yaprakları ile servis edilir.
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DESAD ile Daha Fazla Balık Tüketmenin Yolları

T

ürkiye ekonomisinde son dönemde giderek önem taşıyan üretim alanlarının içinde yer alan Deniz Ürünleri sektörünün, sanayiciler bazındaki tek Meslek Örgütü olan DESAD (Deniz Sanayicileri Derneği) “Ülkemizde Neden Az Balık Tüketiliyor?” başlıklı

bir Panel düzenledi. Alarko-Leröy Genel Müdürü Bülent Işık’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olduğu DESAD, Türkiye’de
deniz ürünleri sanayinin sektörel yapılanmasına ve mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyor.
Panelde, deniz ürünleri sektöründe yüksek üretim potansiyelinin değerlendirilmesi sürecinde yaşanan sorunların aşılmasının
yolları konuşuldu. Ülke insanımızın sağlıklı beslenmesinde ve yüksek proteinli ürünlerin tüketiminin arttırılmasında DESAD’ın çok
önemli bir işlevinin olduğu ortaya konuldu.
Panelde az balık tüketiminin geçmiş yıllara dayanan başlıca nedenleri şöyle sıralandı;
•

Halkın geleneksel beslenme alışkanlığının son yıllara kadar kırmızı et ve tavuk ağırlıklı olması,

•

Balık ve su ürünlerinin saklama ve ulaşım koşullarının yetersizliği nedeniyle yaygın satış ağının olmaması,

•

Markalaşmış işlenmiş balık ürünlerinin sınırlı olması ve maliyetlerinin her kesime uygun olmaması,

•

Merdivenaltı ve vergi dışı üretim pazarının sorun yaratması,

•

Halkın balık etinin sağlık açısından yararlarını gerektiği gibi öğrenmemiş olması,

•

Balıkçılığın geçmişte sürdürülebilir şartlarda olmaması.

Bu nedenlere çözüm olabilecek çalışmalar sanayi, bakanlık, üniversite, sağlıklı beslenme açısından gündeme getirildi. Çözüm
önerileri şu başlıklarda yoğunlaştı;
•

Her kesimde balık tüketiminin yaygınlaşması için beslenme eğitiminin ve bilincinin teşvik edilmesi,

•

Beslenme alışkanlıklarında balığın temel gıda maddeleri arasında yer almasını teşvik edecek kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarının yapılması,

•

İşlenmiş ve kullanıma hazır katma değerli ürünlerin çoğaltılması,

•

Balık ürünlerinin tüketiciye güvenilir olarak sunulması için markalaşmış ürün yelpazesinin arttırılması,

•

Balıkçılığın üretim ve avcılık olarak koşullarının giderek iyileştirilmesi, balık yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi, balık üreme bölgelerinin artırılması.

Osman Arolat’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
Dr. Durali Koçak, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay, Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, DESAD Yönetim Kurulu üyeleri, Metin Yalçınkaya, Caner Tunaman ve Recep Ordu yer aldı.

Katma Değerli Ürünler
Recep Ordu ise katma değerli balık ürünleri ile ilgili şu bilgileri
verdi. “Global ekonomik krizin etkilerinden sonra, gıda sektöründeki birçok küçük ve orta çaplı işletme faaliyetine son vermek zorunda kalmıştır. Bu zorlu piyasa koşullarında varlığını
devam ettirebilenler, kurumsal ve ekonomik altyapısı güçlü firmalar olmakla birlikte bu firmalar dahi zorlu rekabet ortamının
getirdiği düşük kâr marjı ve sıkı maliyet kontrolü gibi zorunluklarla başa çıkmak zorunda kalmıştır. Bu şartlar altında; uzun
raf ömrüne sahip, katma değerli, kontrol edilebilir maliyetli,
işlenmiş su ürünü üretebilen firmalar varlığını sürdürebilmiş ve
balık tüketimini daha fazla arttırmışlardır.”
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Wings Cinecity Etiler’de Cinegourmet’li Film Keyfi Devam Ediyor

W

ings Cinecity Etiler’de kişiye özel sinema keyfiniz
‘cinegourmet menu’ ile ikiye katlanıyor.

Wings Cinecity Etiler, kişiye özel butik hizmet anlayışı ve en
yeni vizyon filmleri ile yeni sezonda da sinema keyfinize keyif
katmaya hazır! Wings Cinecity Etiler’de Vox Brasserie’nin sinemaseverlere özel olarak hazırladığı “cinegourmet menu”
ile film izleme keyfi ikiye katlanıyor. Wings Cinecity Etiler, VOX

ile birlikte sinemaya özel hazırlanan menüsü ile film seyrederken farklı lezzetler tatmanın keyfini yaşatıyor. Birçok alternatifin sunulduğu “cinegourmet menu” ile Wings Cinecity
Etiler kişiye özel hizmet anlayışını bir kez daha ortaya koyuyor.
Sinemaseverlerin film keyfi, sinema biletinizi ayırtırken veya filme girmeden önce sipariş verebileceğiniz “cinegourmet menu”
ile tamamlanıyor. Wings Cinecity Etiler 3D izleyicisi için isme
özel gözlük hizmetini uygulamaya koyarak yine bir ilke imza
atıyor...Film değişiyor ama gözlüğünüz hep size özel kalıyor...
Tüm dünyada gişe rekorları kıran, sinemaseverlerin beğenisini
kazanan “blockbuster” filmleri izleyicisi ile buluşturmaya devam eden Wings Cinecity Etiler, vale hizmeti, vestiyer servisi
gibi birçok kişiye özel hizmetinin yanısıra 3 boyutlu filmler için
gümüş perdesi, yıldızlı tavanı ile tamamen farklı bir atmosfere
sahip Yıldızlı Salonu ile tüm sinemaseverleri bekliyor...
www.cinecity.com.tr

Fitness’ta Oyunun Kuralları Değişiyor
Hillside’da “Functional Training®” sistemiyle fit olmaya hazır olun!

D

ünyadaki spor akımlarının ve trendlerin Türkiye’deki öncüsü, bilinçli sporun adresi Hillside City Club,
fitness dünyasının yükselen trendlerinden functional
training sistemini Hillside farkı ile yorumlayarak sektöre
yepyeni bir soluk getirdi. Hillside, Functional Training®
sistemi doğrultusunda kulüplerde özel oluşturulan serbest alanlar ve bu alanlarda çalışılan alternatif ekipmanlar ile yepyeni bir fitness alışkanlığı yaratıyor. Ayrıca
Hillside City Club, bu özel sistemin uygulandığı altı haftalık programlar ile üyelerinin kısa zamanda hedeflerine
ulaşmasına yardımcı oluyor.
Hillside City Club, dünyada spor tutkunlarının en çok tercih
ettiği antrenman yöntemlerinden biri olan functional training
sistemini Hillside farkı ile yorumlayarak sektöre yepyeni bir soluk getirdi. İngiltere’nin rugby yıldızlarının en ünlü kondisyon
danışmanı Richard Tidmarsh ve Hillside Sports Team tarafından yaratılan Hillside Functional Training®, uzman eğitmenler
ve yenilikçi antrenman ekipmanları eşliğinde fonksiyonel antrenman egzersizleri ile kişinin sağlıklı ve hızlı şekilde hedeflenen yönde değişimine yardımcı olmayı amaçlıyor.
Günlük hayatta yapılan bazı hareketleri taklit ederek, serbest
ağırlıklar ve Bulgarian bag, power bag (güç barı), medicine ball
(sağlık topu), halat, TRX, kettlebell (kulplu gülle) gibi alternatif
özel ekipmanlarla çalışılan bir antrenman sistemi olan functional
training, kasları güçlendirmeye, vücudu sıkılaştırmaya, kişinin

günlük fonksiyonel hareketlerini en rahat şekilde yapabilmesine
yardımcı oluyor. Bu sayede, günlük hayatınızın kolaylaşmasına
da destek oluyor. Hillside Functional Training® sistemi kapsamında altı haftalık kamp programları da sunuluyor. Katılımcılar, program öncesinde Hillside Sports Team ve Hillside
Spor-Beslenme uzmanlarıyla ön değerlendirmeye katılıyorlar.
Böylelikle, özel beslenme programları ile kişisel özelliklere ve
hedeflere göre belirlenen yeni antrenman sistemi birleştiriliyor
ve kısa zamanda en etkili şekilde sonuç alınmasına yardımcı
olmak için sıkı bir program uygulanıyor. Fitness, beslenme ve
dinlenmenin bir arada olduğu bu programda motivasyon, takip ve zaman yönetimine de büyük önem veriliyor. Bu özel
programa katılan kişilerin, fonksiyonel aerobik kapasitelerinden, metabolik değerlere kadar birçok bilgiyi sağlayan ve 13
farklı ölçümden oluşan B.A.R. ölçümü (Body Assesment Report – Vücut Değerlendirme Raporu) yapılarak hedefleri belirleniyor. Program kapsamında katılımcılarla takip ve motivasyon toplantıları yapılıyor.
www.hillsidecityclub.com
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Bu Sinemada Çocukların Sözü Geçiyor…

D

oğum günü partilerini çocuklar hayal ediyor, Cinecity Sinemaları gerçekleştiriyor...

Çocuğunuzun doğum günü yaklaşıyor ama nerede, nasıl kutlayacağınıza karar veremediniz mi? Cinecity sinemaları size
özel sinema salonlarında farklı bir doğum günü partisiyle çocuğunuza ve arkadaşlarına unutulmaz bir parti imkânı sunuyor.
Wing Cinecity Etiler ve Wings Cinecity Trio Sinemalarında özel salon kiralayarak filminizi seçiyor ve çocuğunuza salon
dolusu hediye ile ona özel eğlenceli ve en farklı doğum gününü hediye ediyorsunuz.

Arzu ederseniz ekstra ücret karşılığında çocuğunuzun isteği doğrultusunda
salonu dekore edebiliyor,
pastanızı yaptırabiliyor ve
hatta seçtiğiniz filmin maket karakterlerini partiye
dahil edebiliyorsunuz! Çocuğuna sinema tadında renkli ve
keyifli bir doğumgünü armağan etmek isteyenlerin yapması
gereken tek şey www.cinecity.com.tr adresine ulaşarak rezervasyon yaptırmaları...Unutmayın çocuğunuz her şeye değer!
www.cinecity.com.tr

Soğuk Kış Günlerinde Kendinizi ‘İyi Hissetmek’ İçin…
bakımı bu mevsimde tercih edebileceğiniz özel alternatiflerden.
Elemis Exotic Lime and Ginger Salt Glow, vücudu ölü hücrelerden arındırmaya, zindelik ve canlılık vermeye yardımcı oluyor.
Vücudun sirkülasyonunu hızlandırmaya yardımcı olacak fırçalama işlemi sonrasında vücuda bolca ılık yağ damlatılıyor ve
“Elemis Exotic Lime and Ginger Salt Glow” uygulanıyor. Cildin
derinlemesine temizlenmesine, parlaklık ve yumuşaklık kazanmasına yardımcı olunduktan sonra “Exotic Island Flower Body
Lotion” uygulaması ile bakım son buluyor. 30 dakika süren
bakım 115 TL olarak fiyatlandırılıyor.

S

oğuğun hissedildiği, yağmurun iyice kendini gösterdiği kış günlerinde yenilenmeye ve canlılık vermeye

yardımcı olacak bakımlarla kendinizi ödüllendirebilir,

Bu mevsim kendinizi ödüllendirin ve SANDA SPA’nın geniş
menüsünden seçiminizi yapın…

mevsimin keyfini çıkarabilirsiniz. SANDA SPA’nın zengin
menüsünde yer alan Elemis Exotic Lime and Ginger Salt

Kendini özel hissetmek isteyenler için SANDA CARD

Glow bakımı da kış mevsimi için tercih edebileceğiniz

“İyi hissettirme” misyonuyla faaliyet gösteren Hillside bünye-

alternatiflerden. Bu vücut bakımı, vücudu ölü hücreler-

sindeki SANDA SPA, Türkiye’nin ilk Spa zinciri olarak masaj-

den arındırmaya, zindelik ve canlılık vermeye yardımcı

dan yüz ve vücut bakımına kadar konuklarına geniş bir menü

oluyor. SANDA SPA’larda satışa sunulan, “The Beauty

seçeneği sunuyor. Balili ve Türk terapistlerin görev yaptığı

Oscars 2010” ödülüne sahip olan, dünyanın en iyi spa

SANDA SPA tarafından sunulan SANDA CARD uygulaması

ürünlerinden Elemis ise geniş ürün seçenekleriyle size

ise Spa misafirlerinin kendilerini özel hissetmelerini sağlıyor.

farklı çözümler sunuyor.

Tüm SANDA SPA’larda ve Hillside City Club üyeliklerinde
avantajlar sağlayan SANDA CARD, SANDA SPA’nın sürekli

Kış mevsiminin soğuk ve yağışlı havaları kendini iyice gösterir-

misafirlerine özel sürpriz ve hediyeler sunuyor.

ken, cildinizi bu dönemde ödüllendirmek ve kışa yenilenmiş
olarak devam etmek istiyorsanız SANDA SPA’nın zengin alter-

www.sandaspa.com

natiflerinden seçiminizi yapabilirsiniz. Balili ve Türk terapistlerin

www.facebook.com/sandaspa

görev yaptığı, “1 saatlik tatil” sloganıyla hizmet veren SANDA

www.twitter.com/sandaspa

SPA, masajdan yüz ve vücut bakımına kadar, misafirlerine 60’ı

SANDA SPA-Etiler: 0212 352 2500

aşkın terapi seçeneği sunuyor. SANDA SPA’nın zengin menü-

SANDA SPA-İstinye: 0212 367 2060

sünde yer alan Elemis Exotic Lime and Ginger Salt Glow vücut

SANDA SPA-Trio: 0216 472 0072
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Hillside Beach Club’a Ödül Yağmuru!
hizmet veren, kalitesini geliştiren ve kalitesinden ödün vermeyen markaların ödüle layık görüldüğü gecede, Hillside Beach
Club “En iyi Resort Otel” ödülünü kazanırken Skalite ödülünü Türkiye’de ilk defa 8. kez alan tesis ünvanını da aldı.
Şehir Oteli kategorisinde Swissotel the Bosphorus, Zincir
Otel kategorisinde ise Hilton Worldwide gecenin diğer ödüllendirilenleri arasında yerini aldı.

H

illside Beach Club; 2012’de ‘‘TUI’’, ‘‘TUI Nordic’’,
“Tripadvisor”, ‘‘Thomas Cook’’, ‘‘National Britannia”, ‘‘Zoover” gibi turizm sektöründe önemli yeri olan
birçok kurumdan aldığı ödüllerin yanısıra ‘‘Skal İnternational Istanbul” tarafından da Türkiye’de turizm sektörünün en prestijli ödülü sayılan “Skalite” ödülünü aldı.
İçten ve kaliteli hizmet anlayışını benimsemiş ekibiyle misafir beklentilerini aşan, sektöründe birçok ilke imza atmasıyla
adından söz ettiren Hillside Beach Club, öncü ve yenilikçi
hizmetleri ve yüksek misafir memnuniyeti ile 2012 yılında da
uluslararası birçok ödülü topladı.
80 ülkede 25 bin üyeye sahip Skal International tarafından
verilen Skalite 2012 ödülleri ilk kez 1998 yılında Turizm’de kaliteyi ödüllendirmeye yönelik bir proje olarak başladı. Zaman
içinde ‘Turizm’in Oscar’ları olarak adlandırılacak kadar önemli
bir konuma gelen Skalite Ödüllerinin 15’incisi Istanbul Hilton
Convention Center’da düzenlendi. Türk turizmi adına kaliteli

Yıllardan beri misafirleri tarafından “yeryüzündeki cennet”
diye adlandırılan Hillside Beach Club, beklentilerin çok ötesine geçen mükemmel bir servis anlayışı ile hem dünyanın en
büyük tur operatörleri, hem de en prestijli seyahat siteleri tarafından ödüllendirildi. Alman Tur Operatörü TUI’nin “Dünyanın En İyi 100 Oteli” arasında yer verdiği Hillside Beach Club,
İngiliz Tur Operatörü Thomas Cook tarafından da “Best Hotel in Turkey – Marque of Excellence” ödülüne layık görüldü. Hillside Beach Club, yüksek sayıdaki kaliteli misafir değerlendirmeleri sonucu, TripAdvisor.com sitesinde “Traveller’s
Choice” ve “Certificate of Excellence” sertifikaları ile dünyanın en seçkin otelleri arasında yer alırken, Zoover.com’da
da “Highly Recommended 2012” ödülünü kazandı.
Rezervasyon ve bilgi için: Tel: 0212 362 30 30
www.hillsidebeachclub.com
www.facebook.com/hillsidebeachclub
www.twitter.com/HillsideFethiye

Hillside Su, Dünyaca Ünlü Müzisyenlerin Buluştuğu
13. Antalya Piyano Festivali’ne Ev Sahipliği Yaptı

H

illside Su, sanat yönetmenliğini, 21.yüzyılın sayılı müzik dehalarından biri olarak kabul
edilen Fazıl Say’ın üstlendiği Uluslararası Antalya Piyano Festivaline ev sahipliği yaptı.
Çağdaş dünya müziğine kendi imzasını atan İspanyol şarkıcı Buika ve İspanyol kökenli
Amerikalı besteci, ünlü caz piyanisti Chick Corea gibi isimlerin de dahil olduğu festival, bu
sene de çok ses getirdi.
Festivalin açılış partisi, 16 Kasım’da renkli ambiyansıyla eğlenceli partilere ev sahipliği yapan
Hillside Su Hotel Lounge’da gerçekleşti. Açılış partisinde Cazova Quintet ve A Capella Jazz
Korosu hafızalardan silinmeyecek canlı performansları ile cazseverlere müzik ziyafeti yaşattı.

Antalya Piyano Festivali konuk sanatçılarından, “En mi Peil” albümü ile tüm dünyada büyük beğeni toplayan Buika, festival sırasında konakladığı Hillside Su Hotel’in 9,5 Hafta
Suiti’nde hayranlarına küçük bir performans sergiledi. Dünyaca ünlü yıldızları ağırlayan
“Hillside Su 9,5 Hafta Suite” muhteşem terası ve özel ambiyansıyla, flamenko ve cazı bir
araya getiren Buika’nın müthiş performansına tanıklık etti.
Hillside Su 0242 249 07 00
www.hillsidesu.com

www.facebook.com/hillsidesu
www.twitter.com/hillsidesuhotel
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Hillside Üyeleri, Likya Yolu’nu Bir Uçtan Bir Uca Katetti

F

ethiye’den Antalya’ya uzanan, dünyanın en iyi 10

olarak gösterilen tarihi Likya Yolu’nun tamamı, Hillsider’lar

uzun mesafe yürüyüş rotasından biri olarak gösteri-

tarafından geçildi.

len, daha önce hiçbir Türk ekip tarafından baştan sona
yürüyerek geçilmemiş olan tarihi Likya Yolu, 20-29 Ekim

Bu macera dolu deneyimi yaşayan Hillsider’lar, 20-29 Ekim

2012 tarihleri arasında, Hillsider’lar tarafından geçildi. 6

2012 tarihleri arasında gerçekleşen serüven için büyük bir istek

aylık sıkı bir antrenman sürecinin ardından, 509 km’lik bu

ve disiplinle hazırlandılar. Hillside City Club’ın özel olarak ha-

heyecanlı yolculuk, Hillsider Challenge / Likya Yolu Geçişi

zırladığı antrenman programı, tüm katılımcıların, düzenli yapı-

ekibi tarafından büyük bir azimle tamamlandı. Her yıl Hill-

lan özel egzersizler ve ölçümler ile adeta profesyonel sporcular

sider Challenge aktiviteleri ile macera dolu bir deneyime

gibi fit bir vücuda sahip olmasına, dayanıklılıklarını artırmaları-

imza atan, Ağrı Dağı’nın zirvesine tırmanmış, İstinye’den

na yardımcı oldu.

Bozcaada’ya kürek çekmiş olan Hillsider’lar şimdi de Likya
Yolu’nu geçerek tarihin izlerini taşıyan, doğanın kendini

Bu deneyime katılmak isteyen kişiler arasından, hazırlık antren-

cömertçe sergilediği bu rotayı bir uçtan bir uca katettiler.

man programını başarıyla tamamlayıp Hillside eğitmenlerinden
iyi not alarak seçilen toplam 30 Hillsider 3 gruba ayrıldı. Ekip,

Hillside City Club, Hillsider Challenge aktiviteleri ile her yıl

yolculuğa başlamak üzere 20 Ekim 2012’de Antalya’da Hillside

üyelerine, hayatlarında bir kere yaşayabilecekleri, ciddi bir

Su’da buluştu. Daha sonra Likya Yolu’na doğru yola çıktılar.

antrenman sürecinin ardından ekip olarak başarmanın keyfini

Her bir grup günde 20 km yürüdü ve toplamda günde yaklaşık

hissedebilecekleri deneyimler yaşatmayı hedefliyor. Profesyo-

60 km yürünerek 509 km’lik Likya Yolu 9 günde tamamlandı.

nel sporcu olmayan üyelerin belirli bir hedef doğrultusunda

Ekibin konaklaması profesyonel bir ekip ile yönetilen yörük ça-

hazırlanarak ekipçe başardığı bu deneyimler, imkânsız gibi gö-

dırlarında oldu. Her gece Likya Yolu ekibi için eğlenceli sürpriz-

rünen bir şeyi tamamlamanın keyfini yaşatıyor. Bu deneyimlere

ler düzenlendi. Likya Yolu’nu tamamlayan ve Fethiye’ye ulaşan

hazırlanmak için özel olarak oluşturulan antrenman program-

ekip Hillside Beach Club’ta yorgunluğun tadını çıkardı.

ları ise katılımcıların adeta profesyonel sporcular gibi fit bir
vücuda kavuşmalarına yardımcı oluyor. Spordaki yeniliklerin

www.hillsidecityclub.com

adresi Hillside City Club, bu yılki Hillsider Challenge aktivite-

www.facebook.com/HillsideCityClub

siyle de üyelerine yine benzersiz bir deneyimin kapılarını ara-

www.twitter.com/hillsideclubs

ladı. Dünyanın en iyi 10 uzun mesafe yürüyüş rotasından biri

Hillside City Club-Etiler: 0212 352 23 33
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