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Dünyamız

Ödüllerle taçlanan
projeler ve hizmetler
Grup şirketlerimiz 2018’de
atılımlarına devam ediyor.
Tamamlanan projeler, alınan yeni
ihaleler, ulusal ve uluslararası
arenada kazanılan ödüller gibi dışa
dönük atılımlarımız devam ederken,
insan kaynağımız ve işlerimizin
kalitesine dönük Ar-Ge ve eğitim
çalışmalarımız tüm hızıyla devam
Koordinatörü Ayhan Yavrucu,
Batı Çin – Batı Avrupa Otoyol
yaklaşık değeri 1,6 Milyar USD olan

Grup

Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi

Şirketlerimizin

Sözleşmesi’ni imzalayarak, 50

uluslararası

üstlendiği bu yeni projeye
ilaveten İstanbul ve Ankara Metro
inşaatlarının değişik fazlarındaki

başarıları ve

teslimler ve ilerlemeler devam

öyküleri.

ediyor. Enerji Grubumuzda büyük
ve başarılı projelere imza atan
şirketimiz CENAL, Karabiga
Termik Santrali’nin tam kapasite
ile enerji üretmeye başladığını
müjdeledi. MEDAŞ, yürüttüğü
Ar-Ge projeleriyle ve sosyal
sorumluluk projeleriyle de çok
aktif bir yılı geçiriyor. Sanayi
ve Ticaret Grubumuzda Alarko
Carrier, ulusal ve uluslararası

CENAL Karabiga Enerji Santrali
Tam Kapasite ile Devrede

SAYFA 7

ulusal ve

başlattı. Taahhüt Grubumuzun

alanda birçok ödül aldı. Hillside
Beach Club’ın ziyaretçilerine
yıllardır verdiği başarılı ve kaliteli
turizm hizmeti, British Airways’in
verdiği Mükemmellik Sertifikası
ile taçlandırıldı. Bu ödüllerle
ilgili haberlerimizi takip eden
sayfalarda bulacaksınız.

MEDAŞ AR-GE Projeleri İle
Geleceğe Yatırım Yapıyor

Alarko Carrier Üst Üste 3. Kez
İklimlendirme Sektörünün En
İtibarlı Markası Seçildi

British Airways’den
Hillside Beach Club’a
Mükemmelik Sertifikası
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ediyor. Alarko Holding Genel

Güçlü ülkemiz hızla gelişirken...
Çok Değerli Dostlarımız ve Paydaşlarımız ;
2018 yılının ilk yarısını geride bırakmak üzereyiz. Geçirdiğimiz bu ilk altı ayda Dünya ve ülke
ekonomisinde yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek stratejilerimizi geliştirmekteyiz.
2018’in ikinci yarısına ülkemiz yeni bir seçimden
çıkmış olarak girecektir. Yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimlerinin barış ve huzur
içerisinde geçmesini, ülkemiz halkına hayırlı ve
uğurlu gelmesini dilerim.
Seçim dönemi sonrası ekonomimizin istikrarını
bozmadan alışmış olduğumuz büyüme rakamları ile gelişmesine devam etmesini değerlendirmekteyiz.
Dünya genelinde ise Uzak Doğu’dan gelen barış haberleri sevindirici oldu. Bu olumlu havanın
bölgemizde de etkili olmaya başlayarak, Güneydoğu sınırımızdaki ülkelerde olan iç çalkantıların
çok yakın zamanda sona ereceği ümidini korumaktayız.
Dünyada en belli başlı gösterge olan Amerika
Birleşik Devletleri on yıllık hazine tahvili faizleri
uzun yıllardır ilk kez % 3 seviyelerine yükselmiş
bulunuyor. Bu gelişme faizlerin dünya genelinde
artmasına ve dolayısıyla yatırım maliyetlerinin
pahalılaşmasına yol açmaktadır. Öz kaynak
yönünden güçlü firmalar bu ortamda avantaj
sağlayacaklar, varlıklarına ve ellerindeki projelere dayalı borçlanmayı çok daha kolaylıkla
gerçekleştirebileceklerdir. Grup olarak güçlü
finansal yapımız nedeni ile bu dönemin Grubumuza avantajlar getireceğine inanmaktayız. Faaliyet alanlarımızın her birinde kendi sektörüne
özel, piyasa şartlarına uygun olarak fizibilitelerini olumlu bulduğumuz yatırım faaliyetlerimizi
sürdürmeye devam etmekteyiz.
Enerji Grubumuz bu yılın ilk yarısında özelleştirme idaresinin açmış olduğu Gönen Hidroelektrik
Santrali ihalesinden birinci olarak çıkmıştır. Yüksek verimli bir HES olarak bilinen bu santral ile
birlikte yenilenebilir enerji üretimi kapasitemizi
bu yıl da arttırmış oluyoruz. Özelleştirme idaresinin duyuracağı bu tür HES ihalelerine ilgimiz
devam edecek ve ülkemizde açılacak ihalelerde
rekabetçi teklifler ile kazanma gayreti içerisinde olacağız.
2017 sonu itibarıyla işletmeye almış olduğumuz 1.320 MW kurulu güce sahip Karabiga

enerji santralimiz geçtiğimiz altı ay boyunca çok
verimli bir üretim gerçekleştirmiştir. Bu santralimizde ilk üç ay boyunca kapasite kullanım
oranımız % 88’i bulmuştur. Bu santralimizin
2018 ilk üç ay cirosu ise 402 Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Döviz kurlarının biraz
normalleşmesi ile birlikte bu yüksek ciromuzun
kârlılığımıza olan etkisinin daha kuvvetli olacağına inanıyoruz.
Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimizde önceliğimizi yap-işlet-devret şeklindeki projelere kaydırmaktayız. Böylece müteahhitlik grubumuz
da varlık bazlı büyüme gerçekleştirerek varlık
portföyümüze katkıda bulunmaya başlayacaktır. Bunun ilk örneği Kazakistan’da başlatılmış
olan Alma-ata Çevre Yolu Yapımı ve işletilmesi
(BAKAD) projesidir. Bu projenin ihale bedelinden
ortaklığımızın payına düşen kısım 516 Milyon
USD’dır. Bu projenin uluslararası finansmanı iş
geliştirme faaliyetlerimizin bir parçası olarak
tarafımızca temin edilmektedir. Böylece yaklaşık 20 yıldır aktif olarak çok prestijli projeler
gerçekleştirdiğimiz bu ülkede konumumuzu
daha da sağlamlaştırmış olacağız.
Taahhüt Grubumuz geçtiğimiz günlerde
Romanya’da girmiş olduğu otoyol ihalelerinde
birinci gelerek şirketimiz için yeni bir ülkede yapmakta olduğumuz iş geliştirme faaliyetlerindeki
ilk meyvesini almıştır. Bu başlangıcın ardından
yapılacak görüşmeler sonucu ihale sonuçlarının kesinleşerek kontrata bağlanması halinde iki
lot olarak toplam yaklaşık 440 Milyon Euroluk
bir iş hacmi daha işlerimize ilave edilmiş olacaktır. Romanya’da iş geliştirme faaliyetlerimize
devam ederken aynı zamanda bu tür projeleri
daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi özellikle
Sahra altı Afrika bölgesinde de gerçekleştirme
yönündeki çabalarımız devam etmektedir.
Sanayi ve üretim dalında , Alarko Carrier tesislerimizdeki üretim ve ihracat faaliyetlerimiz bu
yıl da hızlanarak devam etmektedir. Özellikle
AR-GE çalışmalarına verdiğimiz ağırlıkla tamamını yerli teknoloji ile gerçekleştirmiş olduğumuz yoğuşmalı kombilerimiz ile pazardaki yüksek payımızı arttırmaktayız. Split tipi klimalarda
Toshiba ürünümüzle pazarda çok iyi bir konumda bulunmaktayız. Reklam ve pazarlama faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ederken
açılmasını teşvik etmekte olduğumuz Toshiba
markalı yetkili satış bayilerimiz ile Türkiye’de
satış ağımızı daha da kuvvetlendirmekteyiz.
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Yönetim Kurulu Başkanı

2018 yılının Türk turizminde tekrar bir şahlanış
yılı olacağını ilk altı aylık turist ziyaret rakamlarından ve sahibi aynı zamanda işletmecisi olduğumuz Fethiye’deki Hillside Beach Club tesislerine yurtiçi ve yurtdışından gelen rezervasyon
talepleri ile hissetmekteyiz. Ekibimiz tüm hazırlıklarını tamamlamış durumda çok iyi bir sezon
geçirmek heyecanı ile kapılarını Nisan sonunda
misafirlerine açmıştır. Bu tatil köyümüz için Orman Bakanlığı’ndan alınmış olan tahsis süresi
2018 yılı itibariyle 49 yıla uzatılacaktır. Bu yeni
tahsis ile birlikte tesislerimiz, çok daha verimli
ve uzun süre işletileceği için Grubumuza büyük
katkı sağlayacaktır.
Şirketler Topluluğumuzda yönetim felsefesi
olarak inisiyatifi şirketlere, kontrol ve yönlendirmeyi merkeze alan yapımızı korumaya devam etmekteyiz. Holding merkezimizde bulunan Mali İşler Koordinatörlüğümüz, Mali Analiz,
Sistem ve Yönlendirme Koordinatörlüğümüz,
Denetim Koordinatörlüğümüz ve Finans Koordinatörlüğümüz belirlemiş olduğumuz prensipler dahilinde kendileri ile alakalı konularda birer
orkestra şefi gibi Grubun ahenkli şekilde idare
edilmesine büyük katkı sağlamaktadırlar.
Sizleri sevgi ve saygı ile selamlarken önümüzdeki yaz aylarını hep birlikte sağlık, barış , huzur,
bolluk ve bereket ile geçirmemizi dilerim.
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Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi Başlıyor

B

atı Çin – Batı Avrupa uluslararası otoyolu projesinin bir parçası
olan Büyük Almatı Çevre Yolu projesi Kazakistan’ın ilk büyük
Kamu-Özel Sektör Ortaklığı (Public-Private Partnership) proje-

sidir. Petrol ve Gaz sektörü dışındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım
projesi olarak öne çıkan Büyük Almatı Çevre Yolu projesi, şehre ulaşım
yolları üzerindeki yükü hafifletecek ve yaklaşık olarak 2.000.000 insana
hizmet edecektir. Projenin tamamlanmasıyla Almatı şehri ve çevresinin
sosyo-ekonomik gelişimi hızlanacak, Almatı şehir içi trafik yoğunluğunu
azaltarak hava kirliliğinin minimuma düşürülmesinde önemli yer tutacaktır.

viyadük ve 21 üst geçit köprü bulunmaktadır. Toplam viyadük uzunluğu
2.446 metre, köprü uzunluğu 1.370 metre, menfez sayısı 154 adet olmak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhur-

üzere uzunluğu 7.445 metredir. Köprü işleri kapsamında toplam 42 bin

başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda, Alarko Holding Genel Koor-

metre fore kazık, 15 bin metre çakma kazık uygulaması yapılacaktır. Proje

dinatörü Ayhan Yavrucu tarafından imzalanan protokolü müteakip, Kaza-

kapsamında 11 milyon m3 toprak işi, 3,7 milyon ton subbase, 1,7 milyon

kistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Yatırımcı Konsorsiyum ortakları

ton base, 525 bin ton asfalt ve 515 bin m3 beton yol uygulaması yapıla-

arasında 7 Şubat 2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin toplam bedeli

caktır. Köprü, sanat yapıları ve yol kontrol merkezi binası yapımında 253

512.352.867.000 KZT (yaklaşık 1.668.467.067 USD)’dir. Projenin inşaat

bin m3 beton kullanılacaktır. Proje kapsamında kırılacak olan agrega mik-

yapım süresi 50 ay, işletme süresi 15 yıl 10 ay olmak üzere toplam süre

tarı 8,2 milyon ton olarak gerçekleşecektir. Ana yol güzergâhı ve bağlantı

20 yıldır. İşin yapım kapsamı “Mühendislik, Tedarik ve Yapım” (EPC ‘Engine-

yolları aydınlatılacaktır. Çevre düzenleme işleri kapsamında 1,8 milyon

ering Procurement and Construction’) olarak belirlenmiştir.

m2 alan yeşillendirilecek, 60 bin adet ağaç dikilecektir. Yerleşim yerleri
güzergâhında toplam 3 km ses bariyeri ve yol güzergâhı boyunca 142 km

Toplam 6 lottan oluşan yolun uzunluğu 66 km olup, 14,5 km’lik kısmı 4

tel çit montajı yapılacaktır.

şerit, 51,5 km’lik kısmı ise 6 şerit olarak tasarlanmıştır. Ana yol gövdesi
beton, bağlantı yolları ise asfalt olacaktır. Yol üzerinde 8 adet kavşak, 19

Proje kapsamında kurulacak olan Akıllı Geçiş ve Ödeme Sistemi (ITPS
‘Intelligent Transport and Payment System’) 15 adet ücretli geçiş gişesi,
27 adet dinamik bilgilendirme paneli, 99 adet kapalı devre kamera, araç
tespit sistemi, otomatik plaka tanıma sistemi ve yol durumu bilgilendirme
sistemlerini içerecektir.
Yol tasarım işleri sözleşmesi tamamlanmış ve 25 Nisan 2018 tarihinde
şantiye mobilizasyonuna başlanmıştır. İlk proje onayının çıkmasını takiben
31 Mayıs 2018 tarihinde Kazakistan Başbakan Yardımcısı Askar Mamin ve
Ulaştırma Bakanı Jenis Kasimbek’in yer aldığı resmi törenle yapım işleri
başlamıştır.
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Kabataş – Mecidiyeköy - Mahmutbey Projesi Birinci Etap İçin
Yolculu İşletmeye Başlama Hedefi Verildi

T

aahhüdümüz altında bulunan ve İstanbul’da toplu ulaşımda
önemli bir hat olan ve M7 olarak adlandırılan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesinin, uzunluğu 17 kilometre

olan ve günde yaklaşık olarak 70.000 (tek yön) yolcu taşıması planlanan,
“Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Güzergahı”nın, 2018 yılı sonunda deneme işletmesini tamamlayarak yolculu işletme seferlerine başlayabilmesi
için Proje kapsamındaki çalışmalarımız hızla devam etmektedir.
Projede Birinci Etap olarak ifade edilen ve Mecidiyeköy-Mahmutbey arasını 26 dakikaya indirecek olan ve toplam 15 istasyondan oluşan metro
güzergâhı ile 6 ilçe birbirine bağlanarak, 3 ayrı noktada;
1- Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile Mecidiyeköy’de,

Sürücü Yok: Bu metronun özelliği “GoA4” otomasyon seviyesinde UTO

2- Otogar-Bağcılar-Başakşehir hattı ile Mahmutbey’de,

(gözetimsiz tren işletmesi) tipi tren işletmesine sahip olmasıdır. Trenlerin

3- Topkapı-Sultançiftliği hattı ile Karadeniz Mahallesi’nde mevcut raylı sis-

tüm işletimi (peronda durma, perondan ayrılma, kapı açma, kapı kapama

temler ile entegrasyon sağlanacaktır.

vb.) otomatik ve makinist olmadan gerçekleşecektir. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı projesi tamamlandığında, İstanbul Avrupa

Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Kabataş’a kadar olan bölüm hizmete girdi-

yakasının ilk sürücüsüz metrosu olacaktır.

ğinde de bu yolculuk takriben yarım saate düşecek ve 8 ilçe birbirine bağlanmış olacaktır. Sürücüsüz olarak çalışma özelliğini taşıyan, yıl sonunda

Metro Hattı Duraklari : Avrupa yakasında 8 ilçe olan Beyoğlu, Beşiktaş,

hizmete girmesi planlanan ve ilk raylarını döşediğimiz Mecidiyeköy-Teks-

Şişli, Kâğıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Bağcılar’ı birbirine bağ-

tilkent arasındaki Metro güzergâhında toplam 12 istasyon bulunmaktadır.

layacak metronun durakları; Kabataş, Beşiktaş, Yıldız, Fulya, Mecidiyeköy,

Projede ikinci etap olan Kabataş-Mecidiyeköy kısmındaki tünel açma çalış-

Çağlayan, Kâğıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani, Yeşilpınar,

maları halen devam etmekte ve projede toplam 16 adet (depo alanı dahil)

Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Giyimkent, Oruçreis,

şantiyede çalışmalarımız sürmektedir.

Göztepe Mahallesi ve Mahmutbey’dir

Bükreş Güney Çevreyolu Projesi
Alsim Alarko toplamda 3 Lot ’dan oluşan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi ihalelerinde
Lot 1 ve Lot 2 ‘de en iyi teklifi veren katılımcı oldu.

T

oplamda 3 Lot ’dan oluşan Bükreş Güney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi ihalelerinde Lot 1
ve Lot 2 ‘de en iyi teklifleri veren katılımcı olarak açıklanan Alsim Alarko, yasal prosedürler
tamamlanıp Romanya Karayolları İdaresi ile söz konusu projeye ait sözleşmeler imzalandığı

takdirde, dünya standartlarındaki kalitesini Romanya ile buluşturacak olmanın heyecanını taşımaktadır.
Toplamı yaklaşık 51,3 km olan Bükreş Güney Çevreyolu Projesi, şehrin doğu çıkışında Köstence istikametindeki A2 otoyolu ile batı çıkışında Pitesti istikametindeki A1 otoyolunu şehrin güneyinden birbirine
bağlayacaktır. Proje tamamlandığında sadece transit trafiği hızlandırmakla kalmayacak, ayrıca şehir içi
trafiği de büyük ölçüde rahatlatacaktır. Proje, Avrupa’nın ekonomisi en hızlı büyüyen ülkelerinden biri
olan Romanya’nın gelişiminin sürdürülebilirliğine yönelik büyük katkı sağlayacaktır. Projenin Lot 1 kapsamı yaklaşık 17 km ve Lot 2 kapsamı yaklaşık 16,3 km dizayn ve yapım işinden oluşmaktadır. Söz konusu
otoyol 2 x 2 şerit olup her iki yönde acil durum şeritleri bulunmaktadır. Lot 1 kapsamında 9 köprü, 2 kavşak, 2 kısa süreli park alanı,1 bakım alanı ve Lot 2 kapsamında 12 köprü, 2 kavşak, 1 kısa süreli park alanı,1
bakım alanı proje dahilindedir. Projenin, dizayn süresi 12 ay ve yapım süresi 30 ay olmak üzere toplamda
42 ayda tamamlanması planlanmaktadır.
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Ankara Metroları Tamamlanıyor
sigorta temini v.b. işleri,
•

Bu iş kapsamında temin edilen hat üst yapılarının mevcut hatlar ile
bağlantısını gerçekleştirmek için mevcut hatlarda yapılması gereken
her türlü revizyon v.b. işleri

ANKARAY İŞLETMESİ UZATMA HATTI
•

Bir (1) istasyon ve yaklaşık 0,8 km hat uzunluğu olan uzatma hattının
elektromekanik (güç temini ve dağıtımı, ücret toplama, KDTV, yolcu
bilgilendirme, telefon, SCADA, iletişim ağı, telsiz, merkezi saat, anons,
acil açtırma sistemi, sinyalizasyon sistemi v.b.) işleri,

•

Ankaray işletmesi uzatma hattı kapsamında tesis edilecek elektromekanik sistemlerin mevcut sistemlerle uyumlu ve birlikte çalışmasının temini için gerekli her türlü yapım, temin, montaj, test etme ve

Taahhüdümüz altındaki Ankara Metro Projesi iş kapsamı aşağıda belirtilen
ana bölümlerden oluşmaktadır.

YAPIM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BİLGİLER
1. KEÇİÖREN-AKM M4 Metrosu

KEÇİÖREN - ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ METRO HATTI (M4)
M4 hattında 9 istasyon bulunmakta olup hat uzunluğu yaklaşık 9,25
km’dir.
•

M4 Metro hattının 3 istasyonunda (AKM, Meteoroloji, Dutluk) ve hat
boyunda:
Ücret toplama, KDTV, yolcu bilgilendirme, telefon, telsiz, merkezi
saat, anons v.b. işleri,

•

M4 Metro hattının 4 istasyonunda (Dışkapı, Belediye, Kuyubaşı, Gazino) ve hat boyunda:
Cer gücü ve istasyon iç ihtiyaç trafoları, OG trafo besleme hücreleri,
DC redresör ve DC hücreleri, SCADA ve acil açtırma sistemleri, ücret toplama, KDTV, yolcu bilgilendirme, telefon, telsiz, merkezi saat,
anons v.b. işleri,

•

açtırma sistemleri, ücret toplama, KDTV, yolcu bilgilendirme, telefon,
telsiz, merkezi saat, anons v.b. işleri

mız tamamlanmış olup bu kesim 5 Ocak 2017 tarihinde işletmeye açılmıştır. Sistem EGO’ya devredilmiştir.
2. MACUNKÖY DEPO
Macunköy depo sahasında altyapı çalışmaları, sub-balast, ray montajı, işleri tamamlanmış, makas montajı ve buraj çalışmaları % 90 seviyelerine
ulaşmıştır.
3. M1-M4 Bağlantı Tüneli
İlgili bölgede tüm Altyapı, Elektromekanik ve Sinyalizasyon faliyetleri temin ve montaj işlemleri tamamlanmış, sinyalizasyon sistemi test ve deviçerisinde sinyalizasyon sistemi test ve devreye alma faaliyetleri tamamlanacaktır.
4. ANKARAY
Ankaray Hattında EM sistemlere dair altyapı kablolama ve montaj işleri

MACUNKÖY DEPO SAHASI

tamamlanmış, SDH sistemi ve SCADA sistemi işletmeye alınmıştır. Mevcut

Tren Park İlave Hatları üst yapı inşaatı
Mevcut Macunköy depo sahasında ilave edilecek araç park hatları, bağlantı hatları ve hat makasları ve enerji besleme raylarının (3.Ray) imalatı
için platformun düzenlenmesi, sub-balast ve balastın temini ve serilmesi, travers, ray, makas, 3.ray, otomatik ray yağlama ünitesi temini ,

•

Sinyalizasyon sistemi işleri,

•

Macunköy cer trafo merkezinin kapasitesinin artırılması ve yeni ve
eski hatlara enerji temini için; cer trafo merkezindeki mevcut mekâna
trafo-redresör grubu, OG ve DC panoları, kapalı AG bara temini, montajı v.b. işleri,

•

Keçiören-AKM (Atatürk Kültür merkezi) M4 Metro hattındaki çalışmaları-

reye alma faliyetleri tamamlanmak üzeredir. İş programına göre 2018 yılı

M4 Metro hattının 2 istasyonunda (ASKİ, Mecidiye) ve hat boyunda:
İstasyon iç ihtiyaç trafoları, OG trafo besleme hücreleri, SCADA ve acil

•

işletmeye alma işleri

İlave araç park hatlarının bulunduğu bölümün, mevcut veya ek direkler kullanılarak aydınlatılması için ilave konsol, armatür, kablo ve
6
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CENAL Karabiga Termik Santrali
Tam Kapasite ile Devrede

A

larko Holding ve Cengiz Holding ortak girişimi CENAL tarafın-

ton ve üzeri kapasiteye sahip cape size gemiler yanaşabilmektedir. Yılda

dan inşaatına Şubat 2013’te başlanan Karabiga Termik Santrali,

yaklaşık 3 milyon ton kömür tüketimi ile 10 milyar KWh elektrik üretimi

planlanandan iki ay erken tamamlanıp, ilk ünitesi 7 Kasım 2017

öngörülmektedir. Ticari işletmeye başladığından Mayıs 2018 ortasına ka-

günü, ikinci ünitesi 28 Aralık 2017 günü ticari üretime başladı. Türkiye’de

dar geçen yaklaşık beş buçuk ay içinde toplam dört milyar KWh üzerinde

şimdiye kadar yapılmış en yüksek verimli ve en çevreci diyebileceğimiz te-

ticari elektrik üretimi gerçekleştirilmiş ve ulusal şebekeye aktarılmıştır.

siste ileri teknoloji arıtma teknikleri kullanılmaktadır. Tesis ultra süper kri-

Devreye alındığı günden itibaren tesis işletmesi ve bakımı tamamen CE-

tik teknolojiye sahip her biri 660 MW kapasiteli iki üniteden oluşmaktadır.

NAL personeli tarafından yapılmaktadır. Çoğunluğu bölgeden olmak üze-

İthal kömüre dayalı üretim yapan tesisin kendine ait iskelesine 160.000

re toplam 500 kişi istihdam edilmektedir.

MEDAŞ AR-GE Projeleri İle Geleceğe Yatırım Yapıyor

M

EDAŞ Şebeke Planlama ve AR-GE Müdürü ve Başmühendisi
Mustafa Emre Şafak ile Mert Bayer, EPDK desteği ile yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında, Dağıtım Şebekelerinin, Yan

Hizmetlere Katılımının Teknik Fayda-Maliyet Ve Mevzuat Bakış Açıları İle
Değerlendirilmesi amacıyla Almanya’da Berlin, Schwerin ve Essen şehirlerine, elektrik depolama tesislerinin incelenmesi için Elektrik Üreticileri
Derneği (EÜD) tarafından organize edilen inceleme gezisine katıldı.
Gerçekleştirilen ziyaretlerde; elektrik depolama tesislerinin geliştirilmesi

ment)) katılım teknik olarak incelendi. İş ve piyasa modelleri değerlendiril-

ve kurulumu üzerine çalışmakta olan Younicos firmasının teknoloji üssü,

di. Türkiye’de benzer uygulamaların dağıtım seviyesinde de yapılabilmesi

Wemag firmasına ait 10 MW’lık elektrik depolama tesisi ve son olarak

için gerekli altyapı ve mevzuat çalışmaları ele alındı. Yapılan bu inceleme

da Steag firması ziyaret edilerek çalıştaylara katılım sağlandı. Ziyaretler

gezisi ve çalıştaylar sayesinde MEDAŞ olarak EPDK desteği ile yürütülen

sonucunda, depolama teknolojileri incelenirken, Avrupa’da depolama te-

“Dağıtım Şebekelerinin Yan Hizmetlere Katılımının Teknik, Fayda-Maliyet ve

sisleri ve yan hizmetler mevzuatı istişare edildi. Depolama tesislerinin, yan

Mevzuat Bakış Açıları ile Değerlendirilmesi “AR-GE Projesinin en önemli çık-

hizmetlere (primer frekans kontrolü, sekonder frekans kontrolü, black

tılarından biri olacak olan “Dağıtım Şebekesi Yan Hizmetler Mevzuatı” ‘nın

start ve dağıtım seviyesinde sıkışıklık yönetimi (congestion manage-

oluşturulması aşamasında önemli bir adım atıldı.
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MEDAŞ, Enerji Tasarrufu Haftasında Geleceğin
Mühendisleriyle Bir Araya Geldi

M

EDAŞ Genel Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencileri, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran ve Çağrı Merkezi ve Müşteri İlişkileri Müdürü Arif Cerav karşıladı. Minik öğrencilerin ziyaretinde,

enerjinin tanımı, enerji kullanım alanları, gündelik hayatta elektriğin nerelerde kullanıldığı ve elektrik tasarrufu için nelerin yapılması gerektiğini
anlatan sunum MEDAŞ Scada Lideri, Cihad Bakır tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumda renkli ve eğlenceli infografiklere yer verilerek öğrencilere eğlenceli bir şekilde bilgilendirme yapıldı. Öğrenciler
bir yandan eğlenerek öğrenirken bir yanda da elektrik kullanımı hakkında
da farkındalık sahibi oldu. Sunum sonrasında öğrencilere çeşitli ikramlar
gerçekleştirildi. Ziyaret, öğrencilerin MEDAŞ Genel Müdürlük kampüsü
içerisinde yer alan güneş panellerini ziyaret etmesiyle son buldu.

MEDAŞ, 2017’de Büyük İlerlemeler Kaydetti

M

EDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş), 2017 yılını başarılı bir şekil-

•

Tesis kabul süresi 20 günden 5 güne düştü.

de geride bıraktı. Geride bıraktığımız yılı değerlendiren MEDAŞ

•

Enerji müsaade süresi 5 günden 1 güne düştü.

Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 2017 yılında hedeflenenin üze-

•

2017 yılında 290 milyon Liralık yatırım yaptık ve yapılan yatırımın ta-

rinde başarılar sağlandığını söyleyerek; amaçlarının, 2018 yılında da aynı
performans ile devam ederek, belli bir seviyeye gelen müşteri memnu-

mamını da faaliyete aldık.
•

Çağrı merkezi çalışan sayısını 150’ye çıkardık. % 92 olan ulaşılabilir-

niyetini daha da üste taşımak olduğunu söyledi. Erol Uçmazbaş yaptığı

lik oranını % 99’a çıkardık. Gelen çağrıların % 96’sına 20 saniyenin

açıklamada; “2017 yılını her anlamda çok iyi kapattık. Yılın başında koy-

altında cevap veriyoruz.

duğumuz hedeflerin üstünde ilerlemeler oldu. Buraya gelmemizdeki ana

•

kaynağın, kurulan sistemin artık meyvesinin alınması olarak görüyoruz.

Muhtarlarımızı düzenli olarak ziyaret ediyoruz. Açtığımız özel iletişim kanalları ile muhtarlarımızdan gelen talepleri öncelikle yerine getiriyoruz.

Gerek işletmelerimize gerekse çağrı merkezimize gelen şikâyetler, önemli

•

Aydınlatma taleplerini en geç 48 saat içinde yerine getiriyoruz.

derecede azaldı. Gelecek yıllarda bu sayının giderek daha da düşeceği-

•

Yatırımlarımız gereği yapmak zorunda olduğumuz planlı kesintilerde, biz-

ni tahmin ediyoruz. Nitekim Enerji Bakanlığı tarafından yapılan ankette
memnuniyet açısından 21 şirket arasında birinci olmamız da, bu durumun

de cep telefon numarası olan her müşterimizi SMS ile bilgilendiriyoruz.
•

açık göstergesidir. Bunun yanında, tabii ki 3,7 milyon vatandaşımıza hizmet eden bir kurum olarak, arada bazı sorunların olması muhtemeldir.

Scada sistemimizi genişletiyoruz. Böylece daha fazla bir alanı uzaktan
izleyebilir ve kontrol edebilir hale geleceğiz.

•

2017 yılında 135.000 adam/saat eğitim verildi. Elimizde bir istatistik

Ancak bizim görevimiz ortaya çıkan bu konuları da en hızlı şekilde çözüme

yok ama tüm ülkemizde dahi bu kadar eğitim verilen şirket sayısının

kavuşturmaktır.

çok az olacağını tahmin ediyorum.

2017’de kaydettiğimiz başarıları rakamlarla ifade etmek gerekirse, önem-

Bu başarıyı sağlamamızda tartışmasız en büyük katkısı olan çalışma ar-

lilerden aşağıdaki hususları söyleyebilirim:

kadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Amacımız, bu yıl da hiç durmaksızın

•

Arıza sayısı bir önceki yıla göre % 25 oranında düşmüştür.

yolumuza devam etmek ve hizmet kalitemizi daha üst seviyelere getir-

•

Proje onay süresi AG’de ortalama 5 günden 1 güne; OG’de 10 günden

mektir.” dedi.

2 güne düştü.

MEDAŞ’tan Duyarlı Hareket

K

ızılay’la yapılan iş birliği kapsamında MEDAŞ Genel Müdürlüğüne
sabah erken saatlerde kurulan Kızılay aracı akşam saatlerine kadar bağışçılarını ağırladı. Kan bağışına, MEDAŞ çalışanların deste-

ği yoğun oldu. Tüm gün genel müdürlükte kan verme işlemleri devam etti.
Kan bağışı için farkındalık yaratmanın ve hayat kurtarmanın önemi katılımlarla bir kez daha yenilenmiş oldu.
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MEDAŞ’tan Sanata Destek

K

onya’da yıllardır kültür sanat çalışmalarına katkı veren MEDAŞ,
uzun bir aradan sonra sanat galerisinin kapılarını yeniden açtı.
Açılış törenine, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEPAŞ

Genel Müdürü İlker Arslanargun ile birlikte birim yöneticileri, sanatçılar
ve çok sayıda sanatsever katıldı. Karma sergiyle faaliyetlerine başlayan
galeride; sanatseverler, eser sahipleriyle bir araya gelme fırsatı buldu.
Galeride, Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Karatay
Üniversitesi’nden, Prof. Dr. Canan Deliduman, Prof. Dr. Melek Gökay, Prof.
Dr. Hüseyin Elmas, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Kübra Özalp, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet
Türe, Doç. Dr. Oğuz Yurttadur, Doç. Dr. Mutluhan Taş, Doç. Dr. Neslihan
Kıyar, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Genç, Dr. Öğr. Üyesi Ekin Deveci ile Dr. Öğr.
Üyesi Ayşe Okur’un eserlerinin yer aldığı 63 tablo sergilendi. Sergi, 17-30
Nisan 2018 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı.

MEDAŞ Çalışanları Kadınlar Günü’nde
Huzurevinde Konser Verdi

D

r. İsmail Işık Huzurevi Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi’nin
çok amaçlı salonunda düzenlenen etkinliğe Konya Valisi Yakup Canbolat’ın eşi Ayşegül Canbolat, Vali Yardımcılarının

eşleri Şerife Usta, Semra Sağlam, Meram Kaymakamı Resul Çelik’in
eşi Emine Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilal Erdoğan, Aile
ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Hatice Oflaz, Huzurevi Müdürü Osman Baybağan ile huzurevi sakinleri katıldı. Etkinlikte MEDAŞ
çalışanlarının oluşturduğu Meram Orkestra, çeşitli Türk Sanat Musikisi eserleri seslendirirken zaman zaman huzurevi sakinleri de sahneye
çıkarak şarkı söyledi. Etkinlik sonunda huzurevi sakinlerine ikramda
bulunuldu.

MEDAŞ Köy Toplantılarına Devam Ediyor

K

aliteli ve kesintisiz hizmet anlayışında çalışmalarına devam
eden MEDAŞ, çalışmalarını iletişim temelli gerçekleştiriyor.
Konya’da, Akşehir, Sarayönü, Çumra, Karapınar, Cihanbeyli, Al-

tınekin ve Karaman, Kazımkarabekir ziyaretlerini gerçekleştirilen yetkililer ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi. Gerçekleşen ziyaretlerde Genel
Müdür Danışmanı Ali Kınacı, Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez
ve bölge işletme sorumluları halka gerekli bilgilendirmeleri yaparak, sorularını dinliyor. Gerçekleştirilen toplantılarda gündemi çiftçiler belirlerken, bölgeleriyle ilgili isteklerini yetkililere anlatıyorlar. MEDAŞ yetkilileri,
yapılan toplantılarda halkla birebir temas kurulduğu için görüşmelerin
verimli geçtiğini, hizmet alanı içerisinde yer alan bölgelerde toplantılar
düzenlemeye devam edileceğini aktardı. Bölge halkı yapılan toplantılarda
MEDAŞ’tan duydukları memnuniyeti dile getirerek bölgelerine yapılan yatırımlar için teşekkürlerini iletti.
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Alarko Carrier, “2017 Yılı En İyi Satış Destek Özel
Takdir Ödülü”nü Aldı

A

larko Carrier’ın ABD merkezli iş ortağı Carrier, 2018 yılı olağan
Middle East Kickoff toplantısını 11-13 Şubat 2018 tarihleri arasında Ras Al Khaimah’da gerçekleştirdi. Tüm Middle East Satış

Gruplarının yanı sıra, bu bölgeye ürün sağlayan bütün Carrier fabrikalarının da katıldığı toplantıda, Carrier şirketlerinin, 2017 yılı performansları
değerlendirilirip 2018 yılı genel hedefleri tüm fabrika ve satış ofislerine
sunulurken, toplantıya katılan ülke temsilcileri de kendi pazarlarındaki yapılanmaları, hayata geçirdikleri projeleri ve hedeflerini paylaştı.
Toplantı sonunda yapılan ödül töreninde; Alarko Carrier “2017 yılı En İyi
Satış Destek Özel Takdir” ödülüne layık görüldü. Ödülü; Alarko Carrier adına, İhracat Satış Destek Müdür Yardımcısı Özkan Konuk ve İmalat Müdürü
Bora Nalbantoğlu, Carrier Middle East - Turkey Başkan Yardımcısı, Giorgio
Elia ve Carrier Middle East - Turkey Mühendislik Direktörü, Burak Aktuğ’
un elinden aldı.
Burak Aktuğ konuşmasında, günümüzde gitgide artan rekabet şartlarını
göz önüne aldığımızda fabrikaların verdiği mali ve mühendislik desteğinin
ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, şirketimizi bu konudaki performansından dolayı kutladı.

Alarko Carrier ISK-SODEKS 2018 Fuarı’nda Yerini Aldı

A

larko Carrier, 7 – 10 Şubat 2018 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve

tün oyuncularının katıldığı fuara bu sene yoğun bir ilgi var. Sektörün ihracatı

Kongre Merkezi’nde düzenlenen ISK-SODEX 2018 Fuarı’na katıldı.

çok büyük rakamlara ulaştı. Dünyanın her yerinden satış ve satın alma için

Fuarda, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında geliştirilen en son tekno-

ziyaretçiler geliyor. Katılımcılarla, rakiplerle ve diğer sektör oyuncularıyla

lojiye sahip ürünlerini sergileyip, ısıtma, soğutma ve su basınçlandırma sis-

oturup konuşarak fikir alışverişi yapılabilen, networking imkânı sunan bu

temlerini katılımcıların beğenisine sundu.

fuarı Alarko Carrier olarak çok önemsiyoruz.” dedi.

Stantta sergilenen yeni nesil ürünler arasında yer alan Carrier 48 UPV090
çatı tipi paket klima cihazı ve yeni nesil soğutucu akışkan R32 gazına sahip
Shorai serisi bireysel split klimalar, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.
Standda ayrıca, yoğuşmalı kombi ve kazanlar, sirkülasyon pompaları, paslanmaz çelik hidroforlar ve Carrier yüksek sıcaklık ısı pompaları sergilenerek, ziyaretçilere cihazlar hakkında bilgiler aktarıldı.
Alarko Carrier’in 25 yıllık geçmişe sahip fuarın kurucuları arasında yer aldığını belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin, “Birkaç firmayla
birlikte yurt dışında ürünlerimizi sergilerken “Türkiye’de de böyle bir fuar
olsa…” diye düşündük ve bunu derneklerle görüştük. Onlar da bu konuya
sahip çıktı ve ISK-SODEX oluşturuldu. Fuar şirketinin yanı sıra sektördeki 4
büyük dernek, fuarın kurucu ortakları arasında yer alıyor. Bu dernekler, fuar
gelirlerine sahip olmaları sayesinde finansman sıkıntısı çekmiyor. Bu gelirler daha sonra eğitime, örgütlenmeye ve sektöre insan kaynağı yetiştirmeye ayrılıyor. Avrupa’nın en büyük fuarları arasında yer alan ve sektörün bü-
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Alarko Carrier Üst Üste 3. Kez İklimlendirme
Sektörünün En İtibarlı Markası Seçildi

A

larko Carrier, bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen The ONE
Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde, 12 ilde toplam 1.200
kişiyle yapılan görüşme sonucunda iklimlendirme sektörünün en

itibarlı markası seçildi.
Marketing Türkiye dergisi ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen, 46 farklı
kategoride şirketlerin itibar ve marka performans ölçümü endeksinin hazırlandığı çalışmada; Alarko Carrier, İklimlendirme Sektörü kategorisinde üst
üste 3. kez “Yılın En İtibarlısı” ödülüne layık görüldü.
5 Ocak’ta gerçekleştirilen ödül törenine, Pazarlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş, Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai
Öztürk ve İstanbul Satış Müdürü Koray Fedar katıldı. Törende, markaların
tanıtım ve iletişim çalışmalarına destek veren reklam, halkla ilişkiler ve diji-

Halkın görüşleri doğrultusunda sonuçlanan bu araştırmada, bir kez daha

tal iletişim ajanslarının temsilcileri de yer aldı.

sektörümüzün en itibarlı markası seçilmekten mutluluk duyuyoruz. Ar-Ge
yatırımlarımızla birlikte, her geçen gün daha da geliştirdiğimiz ürün ailemiz-

Konuyla ilgili bilgi veren Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

le sektörde önemli bir yer edinmeye devam edeceğiz. Alarko Carrier’a bu

Hırant Kalataş, “Alarko Carrier olarak, Türkiye genelinde yapılan, saha çalış-

başarıyı layık gören tüm halkımıza teşekkür ediyor ve markamızı bu araş-

ması ve yüz yüze gerçekleştirilen araştırma sonucunda, iklimlendirme ka-

tırmada liderliğe taşımak için emek veren tüm çalışanlarımızı gönülden kut-

tegorisinde üst üste 3. kez “Yılın En İtibarlısı” ödülünü almaya hak kazandık.

luyorum.” dedi.

Social Media Awards’ta “Altın Ödül” Bu Yıl da
Alarko Carrier’ın

A

larko Carrier, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle bu yıl

Yarışmanın kategorilerinden biri olan Veri Analitiği Ödülleri, markaların

ikincisi düzenlenen Social Media Awards Turkey’de Veri Analiti-

sosyal medyada gösterdikleri performansı tarafsız ve veriye dayalı olarak

ği Ödülleri kategorisinde, iklimlendirme sektöründeki en sosyal

analiz eden “SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi” sonuçlarına göre

marka seçilerek “Altın Ödül” almaya hak kazandı. Markaların sosyal medya-

veriliyor. Değerlendirmede; markaların sosyal hesaplarındaki hayran sayısı,

daki başarılı çalışma ve stratejilerinin değerlendirildiği organizasyonda, De-

ileti kullanımı, iletilerin aldığı etkileşimin türü ve yoğunluğu, sektöründeki

loitte Türkiye de uzmanlığıyla sürecin şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde

diğer markalara kıyasla bulunduğu konum etkili oluyor.

yürütülmesi için destek verdi. Ödüller, 26 Nisan Perşembe akşamı Raffles
Otel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Ödül törenine katılan Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sosyal medyanın şirketlerin
tüm iş yapış süreçlerinde etkili olduğunu, iletişimin de bundan ayrı düşünülemeyeceğini belirtti. Sosyal medyanın kitlelere ulaşmadaki hızı ve gücü
nedeniyle markaların bu alana yoğun bir şekilde yöneldiklerini ifade eden
Öztürk, “Sistemin interaktif yapısı, hedeflediğimiz grupların görüş ve beklentilerini daha net görebilmemize imkân tanıyor. Üstelik yarattığımız etkiyi
de ölçümleyebiliyoruz. Bu yüzden sosyal medyayı çok önemsiyor ve aktif
kullanıyoruz. Sektörümüzde, Facebook’tan ilk canlı yayın, Instagram’da ilk
kurumsal işletme sayfasının açılması gibi ilkleri biz hayata geçirdik. Şu anda
da yine bu tüm sosyal medya platformlarında özel günlere özel projeler
planlıyor, bunları hayata geçiriyoruz. Yürüttüğümüz çalışmalarla elde ettiğimiz etkileşim, bu ödüle sahip olmamızı sağladı. Bu ve benzeri faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz.” dedi.
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Pakistanlı İş Adamlarının Türkiye Ziyareti

A

larko Carrier, Pakistan’da faaliyet gösteren Reckon Consulting
Engineers firmasından Sarfraz Ahmad ve Catkin Engineering
firmasından Naseer Ahmad’ı, İklimlendirme Sanayi İhracatçıları

Birliği (İSİB) tarafından Türkiye’nin imajının güçlendirilmesi ve ülke ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyona davet etti.
Programda, bütün davetlilerin katılımıyla gerçekleşen bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Katılımcılar, öğle yemeğinin ardından İstanbul şehir turuyla
devam eden etkinlik sırasında Alarko Carrier tesislerinde ağırlandı.
Tesislerin tanıtılmasının ardından ısıtma ürünleri hakkında teknik bilgi alan
ziyaretçiler, programdan çok memnun kaldıklarını, Türkiye hakkında çok
şey öğrendiklerini ve şirketimiz hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını
dile getirdiler. Gösterdikleri yakın ilgi ve konukseverlikleri için İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği yetkililerine teşekkür eden Alarko Carrier
İhracat Lojistik Müdürü , Bircan Mete, “Hem ziyaretçiler hem de firma-

da gelecek dönemde yapılacak yeni çalışmalarla birlikte, Türkiye’nin iklim-

mız açısından çok faydalı olan bu organizasyonda, Alarko Carrier olarak

lendirme sektöründe yurt dışında yeni işbirlikleri geliştirmesini hedefliyo-

uluslararası alanda Türkiye’nin sektördeki potansiyelini tanıtmanın ve yeni

ruz. Davetimizi kabul ederek Türkiye’ye gelen Sarfraz Ahmad ve Naseer

ilişkiler geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu konu hakkın-

Ahmad’a katılımları için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Samsun İlkadım’da Yeni
Alarko Carrier Yetkili
Satıcısı Hizmete Açıldı

Alarko Carrier Mardin
Yapı Fuarı’na Katıldı

T

ürkiye genelinde yaygın satış ve servis ağıyla hizmet veren şirketimizin yeni yetkili satıcısı Soğuk Teknik, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok ve Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı

Haluk Ferizoğlu’nun katıldığı bir törenle açıldı.
Samsunluların yoğun ilgi gösterdiği açılışta bir konuşma yapan Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, “Türkiye’nin her bölgesinde tüketicilerimize en iyi hizmeti vermek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

A

Ülke genelinde yaklaşık 250 yetkili satıcı ve bir o kadar yetkili servisimizle hizmet veriyoruz. Samsun yetkili satıcımız Soğuk Teknik de iklimlendirme sektöründeki 20 yıllık tecrübeye sahip teknik ekibiyle Samsunlu
tüketicileri Alarko Carrier ürünleriyle buluşturacak.” dedi.

larko Carrier, inşaat, dekorasyon, gayrimenkul, mekanik tesisat ve yenilenebilir enerji sistemleriyle ilgili firmaların yer aldığı
Mardin Yapı Fuarı’nda yerini aldı. Fuarda Mardin bayisi Yükse-

len Umut Doğalgaz tarafından temsil edilen stantta, Adana Büro Bölge
Sorumlusu Özgür Çeker ziyaretçilerle bir araya geldi. Stantta sergilenen
Alarko Seradens Super Plus çift yoğuşmalı kombiler, Aldens kazanlar,
Toshiba multi klimalar ve Toshiba Estia ısı pompaları, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı. Ulusal ve yerel basının yer aldığı fuarın açılışına,
devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra Mardin Büyükşehir Belediyesi
yöneticileri de katıldı. Alarko Carrier ürünlerinin kullanıcılar tarafından beğenildiğini aktaran Özgür Çeker, “Bölgede gelişen inşaat sektörüyle birlikte, iklimlendirme sistemlerine olan talep de artıyor. Alarko Carrier olarak
kullanıcılarımızı en verimli sistemlerle buluşturuyor ve geniş bayi ağımızla satış sonrasında gerekli tüm ihtiyaçları karşılıyoruz.” dedi.
12
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Alarko Carrier, “4. Çukurova Tarım Fuarı”na Katıldı

İ

klimlendirme sektörünün öncü firması Alarko Carrier’ın Adana
İhtisas Bayisi Yeniçağ Makine, 5 – 8 Nisan 2018 tarihleri arasında
Adana’da düzenlenen 4. Çukurova Tarım Fuarı’na katıldı. Fuar-

daki Alarko Carrier standında; mevcut kaynakların yetersiz kalması durumunda yeraltı sularının çıkarılmasına yardımcı olan 4”, 6”, 8”,10” Alarko
Dalgıç Pompaları ve Keson pis su pompaları sergilendi. Dalgıç Pompalar
Satış Müdürü Yüksel Pınar, ziyaretçilere dalgıç pompaların uygulamaları
hakkında bilgi verdi.
Türkiye çapında 40 ilden 20 bini aşkın ziyaretçinin katıldığı fuarda; traktör,
tarla ekipmanları, sera sistemleri, tohum, gübre, ilaç, fide, fidan, sulama
sistemleri, iş makineleri ve ticari araçlar üreten firmalar yer aldı. 4 bin
metrekare kapalı alan, 8 bin metrekare açık alan ve 30 dönüm uygulama
tarlasıyla Türkiye’nin ilk ve tek uygulamalı fuarı olma özelliğini taşıyan “4.
Çukurova Tarım Fuarı”, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Alarko Carrier, Dalgıç
Alarko Carrier,
Pompalarla 3. Adıyaman Fethiye FETEX
Tarım, Gıda ve
Fuarı’na Katıldı
Hayvancılık Fuarı’nda

İ

klimlendirme sektörünün öncü firması Alarko Carrier’ın Adıyaman Dalgıç Pompa İhtisas Bayisi Bereket Tarım, 18 – 22 Nisan
2018 tarihleri arasında Adıyaman’da düzenlenen 3. Adıyaman

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na katıldı. Yoğun ilgi gören Alarko Carrier
standında; yüksek teknolojili dalgıç pompa, genleşme tankları ve hidroforlar sergilendi. Açılışına Adıyaman Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürü Adil Alan, Adıyaman Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) Başkanı Mustafa Uslu, Medya Trend Fuar Yönetim Kurulu
Başkanı Mustafa Gül ve sektör temsilcilerinin katıldığı fuara, Türkiye çapında 55 ilden 115 firma katıldı. Yoğun katılımın sağlandığı fuarda tarım ürünleri, tarım makineleri, ambalajlama ve paketleme malzemeleri sergilendi.

G

eniş ürün yelpazesiyle farklı sektörlerden işletmelerin ihtiyacına uygun çözümler sunan Alarko Carrier, 7-10 Mart 2018 tarihleri arasında Fethiye’de düzenlenen FETEX (Fethiye Turizm ve

Turizm Tedarikçileri) Fuarı’na katıldı. Bu yıl 8. kez gerçekleştirilen fuarda,
Alarko Carrier’ı, Fethiye yetkili satıcıları Artı Mühendislik yetkilisi HakanSündüz Yetiş, Met Mekanik Mühendislik A.Ş. yetkilileri Murat Çetiner ve
Mustafa Bağışlamış temsil etti. Alarko Carrier İzmir Büro Satış Müdürü
Emin Yavuz, Satış Müdür Yardımcısı Mustafa Gürsoy ve Bölge Sorumlusu
Alper Muldürel, fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek ürün ve hizmetleri
hakkında bilgi verdi. Alarko Carrier duvar tipi ve ticari seri klimalar, Toshiba Estia ısı pompaları, boyler ve fancoil, VRF dış ünite, üstün Japon teknolojisiyle üretilen Toshiba duvar tipi ve multi klimalar, fuarda sergilenen
ürünler arasında yer alarak katılımcıların yoğun ilgisini çekti.
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Alarko Carrier, Denizli’nin İçme Suyu Tesislerine
Hayat Veriyor

A

larko Carrier’ın Noryl fanlı dalgıç pompaları, Denizli Büyükşehir

Gebze tesislerinde üretilen pompalar, özel boru ve aksam gerektirmeme-

Belediyesi’nin üçüncü etap merkez, ilçe ve köy içme sularının

si, fan ayarlama sorunlarının bulunmaması, mil kesme ve yağsız kalma

temininde kullanılıyor. Projede kullanılan 210 adet 6-8’’ Noryl

sorunu yaşatmamasıyla ön plana çıkıyor. Kolay montaj edilebilen ürünler,

Fanlı Alarko dalgıç pompanın teslimi, komisyon heyetinin Alarko Carrier

sessiz bir şekilde çalışarak çevreye rahatsızlık vermiyor.

Gebze üretim merkezinde gerçekleştirdiği test kabul işlemlerinden sonra gerçekleştirildi. TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Yeterliliği
Belgesi’ne sahip, Türkak Akredite belgeli Alarko Carrier pompa test laboratuvarında yapılan testlerde, dalgıç motopompların oluşturması gereken basınç, bu basınç altında vermesi gereken su debisi ve minimum
sistem verimi değerlerinin şartnameye uygun oldukları gözlendi. Alarko
Carrier Noryl fanlı dalgıç pompalarının yüzeyde olmayan motorları, açık
hava şartlarından etkilenmiyor. Montaj derinlik sınırı olmayan ürün, basma
yüksekliği kadar derine indirilebiliyor. Alarko Carrier’ın yüksek teknolojili

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi
Alarko Carrier’ın Güvencesi Altında

K

onforun ve sağlığın ön planda tutulduğu Manisa Merkezefendi
Devlet Hastanesi’nde, soğutma sistemi için Alarko Carrier’ın
19XRV santrifüj kompresörlü su soğutma grubu tercih edildi.

Carrier’ın tasarladığı Evergreen ailesinin su soğutma grupları, çevreye
zarar vermeden üstün verimlilik sağlıyor. Gerçek çalışma koşulları için tasarlanan Evergreen 19XRV su soğutma grupları, artırılmış yüzey alanı, borulamada yüksek teknoloji, yüksek verimli motorla sınıfında en yüksek verime sahip olmasıyla göze çarpıyor. Sistem, hermetik sıkıştırma, modüler
yapı, pozitif basınçlı tasarım ve yalıtım, elektrik kutusu bağlanabilme gibi
özel seçenekleriyle sektörün öncü ve verimli cihazlarından biri olarak ön
plana çıkıyor. Alarko Carrier, hastane projesine 3 adet 19XRV su soğutma
grubu ve 6 adet S3E 8518-07O/H tip su soğutma kuleleriyle katkı sağlıyor.
Projede Bina Yönetim Sistemleri (BYS) otomasyonu için, Alarko Carrier
tercih ediliyor. Bünyesinde 13 ameliyathane bulunduran hastanenin, 16’sı
hijyenik olmak üzere 43 klima santrali, 3 hidroforu, 3 su soğutmalı hava
soğutma grubu, 31 sirkülasyon pompası ile 57 aspiratörünün kontrolü ve
izlenmesi; Carrier’ın da bünyesinde bulunduğu UTC gruba bağlı Automated Logic marka kontrolörler ve WebCTRL yazılımı ile gerçekleştiriliyor.
Sınırsız sayıda kullanıcıya, hiçbir ek yazılım gerekmeksizin PC, Akıllı Telefon ve tablet üzerinden sisteme erişebilme şansı veren WebCTRL sistemi,
Windows, Linux ve MacOS gibi birçok işletim sistemini destekliyor. Yazılım,
dinamik ve interaktif grafikleriyle müşteriye daha kolay ve rahat bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
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Alarko Carrier, “14. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık
Fuarı”na Katıldı

A

larko Carrier, tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getiren
“14. Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı”nda, dalgıç pompa ürün gamıyla yoğun ilgi gördü. Denizli EGS Fuar ve Kongre

Merkezi’nde 28 Şubat – 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara, 200’ün üzerinde firma katıldı. Açılışına; Denizli Valisi Hasan Karahan,
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Celalettin Cantürk, ilçe belediye başkanları, ticaret, sanayi ve ziraat odası yetkilileri ile
yerel yöneticilerin katıldığı fuar, 5 gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Tarım sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan fuara katılımın
çok yüksek olduğunu belirten Alarko Carrier Dalgıç Pompa Satış Müdürü
Yüksel Pınar, “Bu yıl 14.sü düzenlenen fuarın bölgeye ve tarım sektörüne
çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Her yıl daha da gelişerek ve büyüye-

sinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkıyla bir araya gelmekten

rek yoluna devam edeceğine inancımız tam. Biz de, bu gibi etkinlikler saye-

ve ürünlerimizi tanıtmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Öğrencileri Alarko Carrier Fabrikasını Ziyaret Etti

S

akarya’da bulunan Şenpiliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 4
eğitmen ve 38 öğrenci 17 Nisan 2018 tarihinde Alarko Carrier fabrikasını ziyaret etti. Alarko Carrier Bayilik Satışları İş Geliştirme ve

Denetim Müdürü Ararad Küçükoğlu’nun organize ettiği etkinlik kapsamında katılımcı eğitmen ve öğrencilere iki oturumdan oluşan “Split Klima” eğitimi verildi.
Katılan eğitmen ve öğrencilerin ilgiyle takip ettiği eğitimin birinci oturumunda
Alarko Carrier Bireysel & Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Dilara Çayır, split klimalarla ilgili teorik içerikli eğitim sunumunu gerçekleştirdi. İkinci oturumda ise
Alarko Carrier Servis Eğitim Uzmanı Hikmet Erdoğan, fabrikadaki eğitim salonunda katılımcılara uygulama bilgileri ve tecrübelerini aktardı.

Alarko Carrier’ın Rize Yetkili Satıcısı
YKC Mühendislik İkinci Şubesini Açtı

A

larko Carrier’ın, Rize Çayeli’nde hizmet veren yetkili satıcısı YKC Mühendislik yeni şubesini Rize Merkez’de açtı. Rize halkının yoğun ilgi gösterdiği açılışa, Çayeli Belediye Başkanı Dr. Atilla Esmen, Rize Ticaret

Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, MÜSİAD Rize Şube Başkanı Recep
Taylan, Alarko Carrier Grup Satış Müdürü Ali İsmet Koçak ve firma sahibi Taner
Yelkenci katıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Alarko Carrier Grup Satış Müdürü
Ali İsmet Koçak, “Geçen yıl Çayeli’nde faaliyete başlayan YKC Mühendislik, yıl
boyu iyi bir performans sergiledi, özellikle aldığı büyük mekanik işleri başarılı bir
şekilde tamamlayarak hızlı büyüme yakaladı. İkinci şubesinde de Alarko Carrier
ve Toshiba’nın üstün özellikli ürünlerini bölge halkıyla en iyi şekilde buluşturacağına inanıyoruz.” dedi.
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Alarko Carrier Yetkili Satıcılarıyla Hatay’da Buluştu

İ

klimlendirme sektörünün lider markalarından Alarko Carrier’ın
Bölgesel Bayi Toplantısı, 10 -12 Nisan 2018 tarihleri arasında Antak-

ya Ottoman Palace Otel’de gerçekleştirildi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’ndeki 14 ilden 32 yetkili satıcının katılımıyla düzenlenen toplantıya,
Alarko Carrier’ın Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, Bayilik Satış Müdürü Ali İsmet Koçak, Servis Müdürü Menduh Çağlı ev sahipliği yaptı.
Toplantının açılışında konuşma yapan Alarko Carrier Grup Koordinatör
Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, 2017 yılında hayata geçirilen projeler hakkında
bilgi vererek yakalanan başarı için yetkili satıcılara teşekkür etti. Ferizoğlu, Alarko Carrier’ın, satış destek alanında verdiği hizmetlerle önemli bir
başarıya daha imza atarak, Carrier’ın “2017 Yılı En İyi Satış Destek Özel
Takdir” ödülünü almaya hak kazandığını sözlerine ekledi.
Alarko Carrier Bayilik Satış Müdürü Ali İsmet Koçak, mevcut ürün gamına
ek olarak 2018 yılında pazara sunacakları yeni ürünler hakkında bilgi verdi.
Koçak konuşmasında, özellikle ısı pompaları pazarının genişleyeceğini vur-

mesini analiz eden Çağlı, tüm şantiyelerin kontrolünün tek bir merkezden

gulayarak bu segmentteki ürünleriyle pazarda iddialı olduklarını belirtti.

yapılmasının, müşteri memnuniyeti üzerindeki olumlu etkilerini anlattı.

Alarko Carrier Servis Müdürü Menduh Çağlı ise bildirim yönetimi ve 2018

Toplantıya katılan yetkili satıcılar da 2017 yılına dair tecrübe ve görüşlerini

yılı servis yapılanması konularında katılımcılara bilgi verdi. 2016 yılında

yöneticilerle paylaşma fırsatı bulurken yeni ürün, yatırım ve hedefler ko-

başlayan yapılanma sürecinin 2017 - 2018 yıllarında gösterdiği yükseliş iv-

nusunda bilgi aldılar.

Alarko Carrier’den Kariyer İpuçları

A

larko Carrier, Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi

tarafından düzenlenen Kariyer Zirvesi’nde gençlerle
bir araya geldi. İklimlendirme sektöründe 60 yılı aşkın
süredir hizmet veren Alarko Carrier, sektördeki bilgi
birikimini üniversite öğrencileriyle paylaşmak üzere,
Erzurum Teknik Üniversitesi Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından bu yıl üçüncüsü
düzenlenen Kariyer Zirvesi’ne katıldı. Erzurum Teknik
Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 22 - 23 Şubat 2018
tarihleri arasında gerçekleştirilen zirvede, çeşitli sektörlerden üst düzey yönetici ve uzman, konuşmacı olarak yer aldı. Kariyer Zirvesi, Erzurum Valisi ve Erzurum
Belediye Başkanı tarafından yapılan protokol konuşmaları ve Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü’nün açılış konuşmasıyla başladı. Daha sonra söz alan Alarko
Carrier Ankara Büro Satış Müdürü Ali İsmet Koçak, iletişim ve kariyer planlaması üzerine deneyimlerini paylaşarak, şirketin kurucularından İshak Alaton ve Üzeyir Garih’in ortak akıl ile belirlediği 11 maddelik Alarko
Felsefesi’ni dinleyicilere aktardı. İki gün boyunca süren
etkinlik, Erzurum Teknik Üniversitesi’nin yanı sıra çevre
illerdeki üniversitelerden gelen öğrenci ve öğretim görevlilerinin de katılımıyla gerçekleşmiştir.
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Alarko Carrier, Türkiye’nin En Değerli 100 Markasından Biri!

A

larko Carrier, lider ve bağımsız uluslara-

siyon çıkararak ilk 100’e giren firmaları belirledi.

rası marka değerlendirme kuruluşu Brand

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Reklam Müdürü

Finance’in her yıl hazırladığı “Türkiye’nin En De-

Hüdai Öztürk “Listenin uluslararası bağımsız bir

ğerli 100 Markası” listesinde 8 basamak birden

değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanma-

yükselerek 90’ıncı sırada yer aldı. Alarko Carrier

sını çok önemsiyoruz. Alarko Carrier’ın sektör-

Brand Finance 100 - Türkiye 2018 listesinde, ge-

deki tek firma olarak ilk yüzde yer alması bizim

çen yıla göre marka değerinde %12’lik bir artış

için büyük önem taşıyor. Bu başarının arkasında

yakaladı. Finans ile pazarlama arasında köprü

Alarko Carrier yönetimi ve tüm çalışanlarının

kurmak amacıyla kurulan Brand Finance bu araş-

yıllara dayanan tecrübesi ve özverili çalışmaları

tırmasında, markaların son 3 yıl içinde Kamu Ay-

yatıyor. Türkiye’nin en değerli iklimlendirme şir-

dınlatma Platformu’yla (KAP) paylaştıkları finan-

ketlerinden biri olmanın gurunun yaşıyor ve daha

sal veriler ve çeşitli kaynaklardan elde ettikleri

büyük başarıla imza atmak için çalışmalarımıza

bilgileri yorumlayıp gelecek 5 yıla dair bir projek-

hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Alarko Carrier, “Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık Fuarı”na
Katıldı

İ

klimlendirme sektörünün öncü firması

dığı Alarko Carrier standı, yoğun ilgi gördü ve sı-

Alarko Carrier Antalya Dalgıç Pompa İh-

cak satışlar gerçekleştirildi. Çiftlik ekipmanları ve

tisas Bayisi AKS Pompa ile 26 – 29 Nisan 2018

teknolojileri ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanla-

tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri’nde

rın sergilendiği fuarın açılışına Burdur Valisi Şerif

düzenlenen Teke Yöresi 4. Tarım ve Hayvancılık

Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

Fuarı’na katıldı. Fuarda yer alan Alarko Carrier

Adem Korkmaz, Burdur Ticaret Borsası Başkanı

standında; mevcut kaynakların yetersiz kalması

Ömer Faruk Gündüz, Gıda Tarım ve Hayvancılık

durumunda yeraltı sularının çıkarılmasına yar-

İl Müdürü Oktay Darcan katıldı. Fuara Antalya,

dımcı olan Alarko dalgıç pompaları sergilendi.

Burdur ve Isparta illerinden çiftçiler yoğun ilgi

Ürünler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıl-

gösterdi.

Doğu Anadolu Bölgesi Yetkili Satıcılar Toplantısı Yapıldı

D

oğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren Alarko Carrier bayilerinin
katıldığı “Bölgesel Yetkili Satıcılar Toplantısı”, Erzurum’da gerçekleş-

tirildi. Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu’nun açılış
konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2017 yılındaki faaliyetler değerlendirildi
ve 2018’e dönük planlamalar kapsamında yetkili satıcıların görüşleri alındı.
Toplantıya 10 ilden, 28 Alarko Carrier yetkili satıcısı katıldı. Katılımcılara verimli geçen 2017 yılı için teşekkür eden Haluk Ferizoğlu, “Bölge bayilerimizin satışlarından ve artan müşteri memnuniyetinden mutluluk duyuyoruz.
Zorlu kış şartlarına sahip bölgemizde, müşterilerimizin ihtiyaç duydukları
her türlü teknik destek ve kurulum işlemlerini başarıyla gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl piyasaya sürdüğümüz yeni Alarko Seradens Super Plus Çift
Yoğuşmalı Kombi, bölge şartlarına uyum sağlayan ısıtma seçenekleri ve
yüksek verimlilik sunan sistemiyle büyük ilgi görüyor. 2018 yılında da bu
başarıyı sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız. Değerli görüşleriniz ve
katılımınızla, planlama çalışmalarımıza destek olduğunuz için teşekkür ederim.” dedi.
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Alarko Carrier Sistem Satışları Ankara Bürosu,
Tasarımcılarla Buluştu

A

larko Carrier Sistem Satışları Ankara Bürosu, merkezi sistem plan-

sahip olduğunu belirlemek önem arz eder. Soğutma tesisinin tümünün

laması ve otomasyon (plant system manager) konulu toplantıda

verimli tasarlanması çok önemlidir.” dedi.

tasarımcılarla bir araya geldi. Toplantıda Chiller System Optimizer ile
Chiller Plant Manager programlarının işlevleri ve önemi vurgulanırken;

Automated Logic-Carrier firmasından Jim Kilcoyne, PlantCTRL sistemi-

Automated Logic-Carrier firmasından Jim Kilcoyne, PlantCTRL sisteminin

nin yazılımsal ve donanımsal ekipmanlarıyla ilgili genel bilgi verirken; söz

yazılımsal ve donanımsal ekipmanlarıyla ilgili bilgi verdi.

konusu sistemin uygulama alanlarını ve enerji verimliliği, kararlılık, ölçülebilirlik açısından son kullanıcılara sağladığı faydaları katılımcılarla pay-

Toplantı, Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı İsmet Gençer ve

laştı. Kilcoyne, ayrıca artan soğutma ihtiyacı algoritması (ACR – Additional

Ankara Büro Müdürü Tamer Şenyuva’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

Cooling Required), azalan soğutma ihtiyacı algoritması (RCR – Reduced

Tamer Şenyuva konuşmasında, bina henüz tasarım aşamasındayken; bi-

Cooling Required), yüksek verimlilik faktörü (Maximum Efficiency Factor),

nanın soğutma yükü ve bu yükün karakterinin belirlenmesinin, soğutma

talep limitleme (Demand Limiting) gibi PlantCTRL çalışma prensiplerinden

grupları, kuleler, pompalar ve diğer tesisat elemanlarının seçilmesinin,

bahsetti. Son olarak Kilcoyne, kullanıcı dostu arayüzü, gerçek zamanlı ve

borulama sistemi ve sistem otomasyonunun tasarlanmasının, soğutma

geçmişe dönük verilere ulaşım kolaylığı, projeye göre özelleştirilebilme-

sisteminin hayat boyu maliyeti açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

si, sahada konfigüre edilebilmesi ve hazır yazılım kütüphanelerinin olması

Şenyuva; “Chiller System Optimizer programı, tesis içinde enerji tüketen

gibi öne çıkan özellikleri vurguladı.

cihazların çalışmasını, tesisin tasarım özelliklerini de dikkate alarak simüle edip, karşılaştırmalı ekonomik analizini yapar. Chiller Plant Manager ise

Seminerin devamında sektörde aktif iş hayatını tamamlayan tasarımcı

soğutma merkezinde yer alan soğutma grupları/kuleleri/pompaları ve

Coşkun Lökçe ve Bülent Özgür’e başarılarından ve sektöre katkılarından

diğer ekipmanların en verimli ve optimum çalışmasını sağlayan bina yö-

dolayı plaket takdim edildi.

netim sistemi yazılımıdır. Hangi tasarımın en düşük ömür boyu maliyete

Manisa Büyükşehir Belediyesi Alarko Carrier
Dalgıç Pompalarını Tercih Etti

M

anisa Büyükşehir Belediyesi, içme suyu temini için yapılan projenin ikinci etabında yine Alarko Carrier ürünlerini tercih etti. 90
adet noryl fanlı dalgıç pompası, Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne

bağlı merkez ilçe ve köylerinde kullanılacak. Ürünler, Gebze’deki üretim
merkezimizde yapılan tüm fabrika ve kontrol testlerinin ardından belediye
yetkililerine teslim edildi. İçme suyu ihtiyacının karşılanmasında büyük şehir belediyelerinin tercih ettiği noryl fanlı Alarko dalgıç pompalar, yatırımı
kısa sürede geri ödeyen kesintisiz bir su kaynağı olarak öne çıkıyor.
larda çeşitli amaçlarla kullanılan pompalarımız, hidrofor gibi suyun depoİşletmelerde gerekli suyun sağlanmasında yüksek verimi ve uzun öm-

lanmasını da sağlıyor. Alarko Carrier, ürünlerindeki tüm bu üstün teknik

rüyle kullanıcıların tercih ettiği pompalar, özellikle içme ve kullanım suyu

özelliklerin yanı sıra, sağladığı sürekli ve kaliteli hizmet ile hızlı yedek par-

temininde tercih ediliyor. Müstakil evlerden gökdelenlere kadar tüm bina-

ça teminiyle de en çok tercih edilen markalar arasında yer alıyor.
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Alarko Carrier, “Doğu Marmara Sera, Bahçe ve
Süs Bitkileri Fuarı”na Katıldı
İ

klimlendirme sektörünün öncü firması Alarko Carrier’ın Kocaeli dalgıç
pompa ihtisas bayisi Elmas Sondaj ve Pompa Sistemleri, 11 - 15 Nisan ta-

rihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Marmara Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı’na katıldı. Fuarda yer
alan Alarko Carrier standında; mevcut kaynakların yetersiz kalması durumunda
yeraltı sularının çıkarılmasına yardımcı olan Alarko dalgıç pompaları ile keson ve
pis su pompaları sergilendi. Ürünler hakkında detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı
Alarko Carrier standı, yoğun ilgi gördü ve sıcak satışlar gerçekleştirildi. 30.000
metrekarelik kapalı alanda kurulan; Türkiye çapında 160’ın üzerinde firmanın bulunduğu fuara çevre il ve ilçelerin dışında, Azerbaycan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti ve Irak’tan da ziyaretçiler katıldı.

Eğitimler ve Seminerler
•

10 Nisan 2018 tarihinde TMMOB Bursa Şubesi’nde Toshiba VRF ve Isı
Pompası Eğitimi verildi.

•

7 Mart 2018 tarihinde Tasigo Otel’de Eskişehir Belediyesi teknik personeline Dalgıç Pompa Eğitimi verildi

•

4 Nisan 2018 tarihinde Radisson Blue Otelde Alarko Carrier, Toshiba
markalı ürünlerini Diyarbakır’da tanıttı.

•

22 Mart 2018 tarihinde Alarko Carrier, Denizli Büyükşehir Belediyesi
ekiplerine dalgıç pompa eğitim verdi.

•

Alarko Carrier, 25 Ekim 2017 tarihinde Burdur’daki kamu kurum ve
kuruluşlarına ısı pompası semineri düzenledi.

•

26 Ekim 2017 tarihinde Alarko Carrier “Yoğuşmalı Kazanlar ile Kombilerin Teknolojileri ve Tesisat Uygulama Sistem Çözümleri” başlıklı
bir seminer düzenledi.

•

Alarko Carrier, kamu kurumlarını bilgilendirmek ve bilinçlendirmek
amacıyla, Bitlis Eren Üniversitesi’nde doğal gaz sistemleriyle ilgili
eğitim verdi.

•

Kahramanmaraş’taki idari kuruluşların proje ve kontrol birimlerine,
Toshiba VRF Sistemi ve ısı pompası eğitimi verildi.

•

Alarko Carrier Avrupa’nın en büyük süt üretim tesislerine sahip Ata
Sancak Üretim Çiftliği’nde dalgıç pompa eğitimi düzenledi.

•

26 Ekim 2017 tarihinde Ankara büro personelimiz için R1234 ZE Soğutucu Akışkanlar ve 30 XW ZE HFO Soğutma Grupları Eğitimi düzenlendi.

•

Teknik Destek ve Eğitim Müdür Yardımcımız Tolga Aydınlı tarafından
Aralık ayı içersinde Scroll kompresörlü Coolmaster su soğutma
gruplarını konu alan teknik servis eğitimi gerçekleştirildi.

•

Türkiye’nin önde gelen otomobil üreticilerinden Oyak Renault’nun
Bursa fabrikasında, yeni projeler departmanına eğitim verildi.
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Alarko Holding İnsana Saygı 2017 Ödülünü Aldı

İ

nsan Kaynakları sektörünün en prestijli ödüllerinden olan
ve Kariyer.Net tarafından her yıl adaylarla ilişkiler açı-

sından en ilkeli ve kurumsal yaklaşıma sahip firmalara verilen
17. İnsana Saygı Ödülleri 09 Mayıs 2018 tarihinde Maslak Uniq
İstanbul’da düzenlenen etkinlik ile sahiplerini buldu. Alarko Holding de, Holding, Arazi Geliştirme Grubu ve Enerji Grubu işe alım
faaliyetleri kapsamında ödüle lâyık görüldü.

Alarko Yetenek Günü 2017 Alarko Holding’de Yapıldı

“A

larko Yetenek Günü 2017” kapsamında “25 Yetenek” Holding Merkezinde ağırlanarak, Alarko Ailesiyle tanıştı. Bu

yıl ilk defa tamamıyla dijital platformda tanıtımı yapılan projede
yaklaşık 1000 adaya ulaşıldı ve 100 aday ile ön mülakatlar gerçekleştirildi. Alarko Holding Konferans Salonu’nda, İK Karşılama
ve Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih’in “Üniversiteli Gençlere Merhaba” başlıklı konuşması ile başlayan program;
tanışma, vaka etkinlik takımlarının oluşması, Alarko genç takım
mentorlarının atanması, Alarko Holding İK ve Grup İK sunumları
ile devam etti. “Ortaköy’de Öğlen Arası Deneyimi” ardından, program, Alarko ve IamYouth jüri değerlendirmesi ve Alarko Holding
Genel Koordinatörü Ayhan Yavrucu ‘nun konuşması sonrası ödüllerin verilmesi ve sertifika dağıtımı ile devam eden etkinlik, “Alarko
tepe yöneticilerİ ile tanışma ve kokteyl” ile sona erdi.

Alarko Holding, “İK’nın Yıldızları 2017” Ödülünü Aldı

T

ürkiye’nin en prestijli İnsan Kaynakları ödüllerinden olan
ve SecretCV tarafından her yıl sektörde başarılı işlere

imza atan, sektöre yeni bir bakış açısı getiren, bir işveren markası
haline gelmiş, çalışanlarına ve adaylara verdiği değer ile başarılarını pekiştiren firmalara verilen “İK’nın Yıldızları 2017” ödülleri 18
Nisan 2018 tarihinde İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel’de
düzenlenen SecretCV - HR Summit / İK Zirvesi’nde sahiplerini buldu. Alarko Holding de, Holding, Arazi Geliştirme Grubu, Enerji Grubu İK faaliyetleri kapsamında bu ödüle lâyık görüldü.
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet Garih CHRO Summit’e Katıldı

F

ortune ve DataExpert işbirliği ile İnsan Kaynakları liderlerini bi-

Başkanımız İzzet Garih konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Mc Kin-

raraya getiren yılın önemli organizasyonlarından CHRO Summit

sey Ülke Müdürü Özgür Tanrıkulu’nun yaptığı panele ayrıca BSH- Türkiye,

15 Şubat 2018 tarihinde Hilton Bomonti Otel’de gerçekleşti. Zir-

Orta Doğu, Afrika ve Bağımsız Devletler Başkanı Norbert Klein, Turkven

vede “Yönetim Perspektifinden İK’nın Rolü” konulu panele Yönetim Kurulu

CEO’su Seymur Tarı ve Kibar Holding CEO’su Tamer Saka katıldılar.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İzzet Garih 7. Uludağ Ekonomi Zirvesi’ne Katıldı

C

apital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl 7’ncisi düzenle-

deratörlüğünü BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir’in yaptığı

nen, Türkiye’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşmaların-

oturuma ayrıca, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Migros

dan biri olan Uludağ Ekonomi Zirvesi, 23-24 Mart 2018 tarih-

CEO’su Özgür Tort, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Do-

lerinde gerçekleşti. Zirvede “Türkiye’nin Geleceği” konulu panele Alarko

ğan Faralyalı, Tay Group Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Toprak ve Limak

Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih konuşmacı olarak katıldı. Mo-

Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir katıldılar.
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Leyla Alaton, 25. Peryön İnsan Yönetimi
Kongresi’ne Katıldı

A

larko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, 2 Kasım 2017
tarihinde moderatörlüğünü Ebru Taşçı Firuzbay’ın yaptığı, TurkishWin Kurucusu Melek Pulatkonat ve Esas Sosyal Kurucu Di-

rektörü Filiz Bikmen ile beraber 25. Peryön İnsan Yönetimi Kongresi’nde
“Biz Geliyoruz, Lütfen Çekilmeyin” adlı oturuma katıldı. İş dünyasında kadının çoklu rollerinin interaktif bir şekilde anlatıldığı bu oturumda Alaton “İş
dünyasında cinsiyetin yeri yoktur. Kadının ekonomik bağımsızlığının, eşitliğe inanan aileler için çok önemli olduğunu yıllardır savunuyorum” şeklinde
konuştu. Kadınların kendi aralarındaki rekabeti bırakmaları gerektiğine de
vurgu yapan Leyla Alaton, kadınlara ilham ve cesaret veren anlatımlarıyla farkındalık yarattı.

İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Onursal Ödülleri
2018’de Leyla Alaton “En Beğenilen İş Kadını” Seçildi

A

larko Holding’in “Alarko İK İşveren Markası Projesi” kapsamında
katıldığı, 26 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen “İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Onursal Ödülleri 2018” de Alarko Holding Yöne-

tim Kurulu Üyesi Leyla ALATON üniversite öğrencileri tarafından en beğenilen
iş kadını seçildi. İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer kulübü tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük gelir getirici yardım aktivitesi olan Kariyer Onursal
Ödülleri bu yıl (Ferhan Şensoy, Engin Altan Düzyatan, Eypio, Ozan Doğulu,
Mert Fırat, Aybüke Pusat, Burak King, Şebnem Bozoklu ve daha birçok sanatçının katılımı ile) Çorbada Tuzun Olsun Derneği yararına düzenlendi. Kariyer
Onursal Ödülleri için yapılan oylamada Leyla Alaton “En Beğenilen İş Kadını”
kategorisinde beş farklı isim arasından oyların % 45 ini alarak birinci seçildi.
İstanbul Kültür Üniversitesi, Ataköy Kampüsü - Akıngüç Oditoryumu ve Sanat
Merkezi’nde gerçekleşen Ödül gecesine yaklaşık 2000 kişi katıldı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton,
TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’ne Katıldı

L

eyla Alaton, 3 Kasım 2017 tarihinde gerçekleşen Taider 5.Ulusal
Aile İşletmeleri Zirvesi’nde İşletme Koçu Özge Toraman’ın yönettiği
“Aile Şirketlerinde Kadının Çoklu Rolleri” oturumuna katıldı. Otu-

rumda iş hayatına nasıl başladığını, bir kadın yönetici olarak ne tür sorunlarla
karşılaştığını izleyicilerle paylaşan Alaton, şirketler açısından kadın çalışanların önemine; “Bir işletmede kadın yönetici sayısının fazla olması durumunda;
o işletmede risk yönetimi, marka imajı, çalışanların bağlılığı gibi konularda sonuçların hep pozitif olduğuna yönelik bulguların olduğunu biliyoruz. Bir başka
deyişle daha fazla kadın yönetici daha başarılı işletme demektir” sözleriyle
dikkat çekti. Oturumun sonunda, izleyicilerin sorularını kendine has esprili üslubu ile yanıtladı.
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih,
“İstanbul Üniversitesi Ekonomi Zirvesi ‘18”e Katıldı

A

larko Holding, “Alarko İK İşveren Markası Projesi” kapsamında, 25
Nisan 2018 tarihinde bu yıl 17.’si düzenlenen, ilk yıllarında merhum
Dr. Üzeyir Garih’in de desteklediği ve konuşmacı olarak katıldığı

“İstanbul Üniversitesi Ekonomi Zirvesi ‘18”e Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih ile katıldı. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Cemil Birsel
Konferans Salonu’nda gerçekleşen zirve, şirket yöneticileri ve öğrencileri bir
araya getirerek öğrencilerin iş dünyasına yönelik sorularını cevaplamayı ve
gelecekle ilgili planlarını yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında
fikir sahibi olmalarını amaçlıyor.

Niv Garih, CFO SUMMIT 2018’e Katıldı

C

FO Summit 15 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da, Türkiye’nin
en köklü şirketlerini ağırladı; finans ve ekonomi alanlarında
en önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine ev sahipliği

yaptı. Zirveye Türkiye’nin önde gelen firmalarının CFO’ları ve üst düzey
finans yöneticileri, bankacılık sektörünün orta ve üst düzey yöneticileri,
finans alanında uzman akademisyenleri, sektör danışmanları ve düşünce
önderleri, önde gelen ekonomist, stratejist ve sektör duayenleri katılım
gösterdi. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Alarko Carrier Yönetim
Kurulu Başkanı Niv Garih, zirvedeki “Belirsizlik ve Risk Ortamında Finans
Yönetimi” başlıklı panele katıldı. Belirsizlik dönemlerinde mali disiplinin,
sağlıklı paranoyanın ve hesaplı risk yönetiminin önemini vurguladı. Hissedarların ve üst yöneticilerin bakış açısından CFO rolünün öneminden bahsetti. Kriz dönemlerinde bunu fırsata çevirme konusundaki Alarko Grubu-

Topluluğu’nun kurumsal hafızasından bu konuyla ilgili çeşitli örnekler de

nun yetkinliklerini ve tecrübelerini vurgulayan Niv Garih, Alarko Şirketler

paylaştı.

Tal Garih TAİDER 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi’nde

T

al Garih, 3-4 Kasım 2017 tarihinde, İstanbul InterContinental
Hotel’ de yapılan, TAİDER (Aile İşletmeleri Derneği) nin 5. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesine konuşmacı olarak katıldı. Ülkemiz

ekonomisinin can damarı olan aile işletmelerinin sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla kurulan TAİDER Aile İşletmeleri Derneği, düzenlediği ulusal zirveler aracılığı ile Türkiye’deki aile işletmelerini bir araya
getirerek kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve gelecek planlaması gibi
konularda aile işletmelerine ışık tutuyor. Ana Teması “Aile Şirketlerinde
Ben’den Biz’e Doğru” olan Zirvede “Ben kimim? Hissedar mı, Yönetici mi,
Girişimci mi?” konulu panelde yer alan Tal Garih konuşmasında özetle;
nın hızlı değişimine ayak uydurmak gerektiğine, bunu yaparken kurumsal
Alarko’ nun 63 yıllık oturmuş, kurumsal bir firma olduğunu, Grup şirket-

işletmelerde, bir takım oyunu sağlandığına, oyun alanında rollerin payla-

lerinde kurum kültürünün yerleştiğini, 3. nesil olarak aile geleneklerine

şılarak ve birbirine karıştırılmadan profesyonel bir bakış açısı ile enteg-

uygun şekilde, işletmenin üst basamaklarına çıkarken işin mutfağından

re olabilmeyi başarmanın temel esas olduğuna vurgu yaptı. Bu panelin

başlayarak yetiştiklerini, işletmelerin başında profesyonel yöneticilerin

diğer konuşmacıları Kazım Köseoğlu (Esas Gayrimenkul Yönetim Kurulu

bulunduğunu ve aile işletmelerinde “profesyonel” ağırlıklı bir anlayışın

Üyesi, CEO) ve Osman Geylan (Gilan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

her zaman başarı sağlayacağını söyledi. İşletmelerde “kurumsal hafıza”

olup, moderatörlüğe Pelin Akın Özalp (Akfen Holding Yönetim Kurulu

ve “değişim yönetimi”nin önemli konular olduğuna değinen Garih, dünya-

Üyesi) üstlendi.
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Alarko Holding Stratejik Planlama Müdürü
Tal Garih, FINTECH SUMMIT 2018’e Katıldı

M

elek Yatırımcılar Dünya Kongresi (World Business Angels Investment Forum 2018) 18-20 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul Swissotel’de, dünyanın en
önemli start-up yatırımcılarına ve küresel liderlerine ev sahipliği yaptı. Dünya-

nın en büyük erken aşama sermaye ve yatırım piyasaları topluluğu olan WBAF Dünya
Melek Yatırım Forumunda 20 ülkenin bakanı ve 120 küresel konuşmacı yer aldı. Alarko
Holding A.Ş. Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih kongrenin FinTech panelinde finansal
teknoloji sektörünü değerlendirdi. Akıllı sermayelerden, bu alanda girişimciliğin yol haritasından ve Türkiye’nin bu önemli alanda öncü olabilmesi için ekosistemlerinin içerisinde
tüm paydaşların ortak hedeflere doğru bir arada ilerlemelerinin gerekliliğinden bahseden Tal Garih, yatırımcıların ve kamu sektörünün birbirlerine kaldıraç sağlamalarının ve
koordinasyon içerisinde hareket etmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Garih, yeni
teknolojilere ve endüstri 4.0 alanlarının ülkemizde nasıl gelişebileceğine dair fikirlerini
paylaşarak katkıda bulundu ve katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Tal Garih, 2018 BAU Bursa Uludağ Zirvesi’ne Katıldı
24 Mart’ta Bahçeşehir Üniversitesi Bursa Kampüsünün MBA ve yüksek

Yönetim kursunda Öğretim Üyesidir. Üniversitenin işletme fakültesinde

lisans öğrencileri konuk konuşmacı olarak, Alarko Holding A.Ş. Stratejik

standart ve prosedürlerinin kuvvetlendirilmesine yönelik çalışmalar yap-

Planlama Müdürü Tal Garih’i ağırladılar. 3 saat boyunca süren seminere

maktadır.

katılımcılar büyük heyecan ve ilgi gösterdi. Tal Garih Bursa Kampüsündeki yaklaşık 300 öğrenciye İşlerin Geleceği ve Global Trendler konusunda
ders verdi. Bu dersin amacı yöneticilerin karşılaşacağı karmaşık problemleri doğru bir şekilde tanımlayabilmelerine ve çözüm üretebilmelerine yönelik bilgi ve becerin kazandırılması, iş yaşamına ait gerçek örnek vaka çalışmaları üzerinde durularak katılımcıların bugüne kadar diğer derslerden
elde ettikleri tüm fonksiyonel yeteneklerini bir araya getirebilmelerinin
ve gerçek iş yaşamına ait örgütsel sorunlara çözümler üretebilmelerinin
sağlanmasıydı.
Garih, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesinin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üniversitenin MBA programlarında Global Stratejik

TEDx Bahçeşehir Üniversitesi Etkinliği

T

EDx etkinlikleri dünyanın farklı yerlerinde TED lisansı altında
değerli fikirleri yaymak amacıyla ve kar amacı gütmeden gerçekleşiyor. Ülkemizde de birçok TEDx etkinliği mevcut. Bunlar-

dan en dikkat çekenlerinden biri ise TEDxBahcesehirUniversity. Bu yılki
TEDxBahcesehirUniversity etkinliği 15 Nisan 2018’de paylaşmaya değer
fikirleri “Olasılıklar” temasıyla Zorlu PSM Ana Tiyatro’da düzenlendi ve iki
binden fazla kişiyi ağırlayarak büyük ses getirdi. Alarko Holding Stratejik
Planlama Müdürü Tal Garih bu etkinlikte açılış konuşmacısıydı. Gençlerin
sesi olarak, geleceğin iş dünyasını anlattı. Paylaşılmaya değer fikirlerini
hem anlatımı, hem de görsel sunumu ile katılımcılarla paylaşarak ilham
verdi. Garih’in büyük beğeni ve alkış alan bu konuşması Mayıs ayı itibarıyla
Youtube kanalında daha geniş kitlelerin paylaşımına da açıldı.
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2017 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurullar Yapıldı

H

alka açık şirketlerimizden Alarko Holding A.Ş., Alarko Carrier Sana-

verildi. Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2017 yılı Olağan Genel Kurul

yi ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin

Toplantısı ise 26 Mart 2018 tarihinde yapıldı. 2017 yılına ait 152.357.089 TL

2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği olağan Genel Kurulları Mart

tutarındaki dönem kârından, çıkarılmış sermayenin % 144’üne tekabül eden

ve Haziran aylarında yapıldı.

15.337.144 TL’lik kısmının ortaklara kâr payı olarak dağıtılmasına karar verildi.

5 Haziran 2018 tarihinde yapılan Alarko Holding A.Ş. Genel Kurulu’nda Alarko
Holding A.Ş.’nin 2017 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, Topluluğun 2018 yılı yatırım hedefleri de anlatıldı. 2017 yılı konsolide dönem kârı
225.801.339 TL olan Alarko Holding A.Ş.’nin ortaklarına dönem kârından
60.336.090 TL (Brüt) tutarında temettü dağıtılmasına karar verildi.
Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2017 yılı Genel Kurul’u 28 Mart 2018
tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu mesajının okunmasıyla başlayan Genel
Kurul’da, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2017 yılı faaliyetleri değerlendirildi. 2017 net dönem kârını 51.791.034 TL olarak açıklayan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, yatırımcılarına dönem kârının % 54,22’sine tekabül eden 28.080.000 TL (Brüt) tutarında nakit temettü dağıtılmasına karar

AİK ile Ayder Gezisi
10-11 Şubat 2018 tarihlerinde yapılan Doğu Karadeniz Gezisi’nde ilk durak Trabzon’du. Trabzon’da 21. yüzyıl başlarında inşa edilmiş, çam korusu
içerisinde bulunan, Atatürk’ün Trabzon’u ziyaretlerinde kullandığı Atatürk
köşkü, tarihi dokusuyla etkileyen, 1250 yılında manastır kilise olarak yapılmış daha sonra müze ve camiye dönüştürülmüş Ayasofya camisi gezildikten sonra tur rehberi ile birlikte Rize Çayeli’ne doğru hareket edildi. Burada alınan öğle yemeğinin ardından AİK’lılar, Ardeşen üzerinden
Çamlıhemşin’e geçerek Fırtına Vadisi’ne girdi. Fırtına deresi üzerinde kurulmuş zipline’ı deneyerek eğlence ve heyecanı bir arada yaşayan katılım-

Gezinin ikinci gününde ise Zil Kale, Çamlıhemşin’in meşhur konakları ve

cılar, daha sonra Ayder’e çıkarak bol bol fotoğraf çekip doğanın tadını çı-

Sürmene Çay Fabrikası’nı ziyaret sonrası İstanbul’a dönen AİK üyeleri 2

kardı. Akşam yemeği ve tulum ve kemençe eşliğindeki yöresel eğlencenin

günlük doğa gezisini tamamlayarak bir başka AİK etkinliğinde buluşmak

ardından katılımcılar günü sonlandırdı.

üzere ayrıldı.

Çanakkale Şehitlik Ziyareti

A

İK 33. Dönem Sosyal Etkinlikler Komitesi 10 Mart 2018’de Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret gezisi düzenledi. AİK ekibi, Çanakakle’ye sabahın ilk saatlerinde varışın ardından kahvaltı molası verdi. Daha

sonra üyeler bugün, Çanakkale Savaşı’ndan 102 yıl sonra bile ziyaretçilerini
derinden etkileyen ve hâlâ dünyanın birçok yerinden ziyaretçi akınına uğrayan
şehitlik bölgesini görmek için yola çıktı. İlk olarak Seyit Onbaşı’nın heykelini
ziyaret eden ekip, ardından Mecidiye Tabyaları, Kilitbahir, Şahindere Şehitliği,
Morto Koyu, Seddülbahir, Yahya Çavuş Şehitliği Ertuğrul Koyu, Anzak Tepesi,
57. Alay Şehitliği, Conkbayırı ve Atatürk’ün saatinden vurulduğu yeri gezdi.
Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşayan AİK üyeleri, akşam saatlerinde
geziyi sonlandırarak İstanbul’a döndü.
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AİK ile Medeniyetler Beşiğine Yolculuk

A

İK Sosyal Etkinlikle Komitesi’nin 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlediği Güneydoğu Anadolu gezisi Gaziantep ile başladı. Antep
kalesi, Bakırcılar Çarşısı, hanları, mutfak müzesi ve Zeugma Moza-

ik Müzesi ziyaretlerinin ardından Halfeti’ye geçen katılımcılar, tekne turuyla
batık şehri görme fırsatı buldu. Şanlıurfa’da geleneksel sıra gecesi eğlencesi
sonrası otele dönen AİK üyeleri, ertesi gün Urfa’da Balıklıgöl ve Harran’ı gezerek bol bol fotoğraf çekme imkânı buldu. Harran turu sonrası, Mardin’e
geçerek eski Mardin’in dar sokakları, hanları, evleri, camileri, kiliselerini görme şansı bulan katılımcılar, eşsiz kültür mirasımıza yakından tanıklık etmiş
olmanın mutluluğu ile, bir sonraki AİK etkinliğinde buluşmak üzere İstanbul’a
döndü.

Kick Boks Başlangıç Eğitimi

A

larko Turizm Grubu’nun Hillside
İstinye tesisinin desteği ile gerçekleştirilen ve haftada 2 gün birer

saatten 3 ay sürecek Kick Boks eğitimi, Şubat
ayında başladı. Standart hareketlerle başlayan eğitim zaman geçtikçe ilerledi ve eğitim
sonunda katılımcılar ilerleme kaydetti. Güzel
bir eğitim döneminin ardından güzel arkadaşlıklar edinildi, katılımcılar spor yaparak hem
streslerini attılar hem de daha sağlıklı bir beden için başlangıç yapmış oldular.

AİK Üyeleri Kürk Mantolu Notre Dame de Paris
Madonna Oyununda
Müzikali

A

larko İstikbal Kulübü, üyelerini müzikal tarihinin en bilinen eserlerinden biri olan Notre Dame de Paris müzikali ile buluşturdu. Victor Hugo’nun dünya klasikleri arasında yer alan Notre

Dame’ın Kamburu romanından uyarlanan ve kendi dilinde; Fransızca olarak
sahnelenen bu büyüleyici müzikal, müthiş oyunculukları, göz alıcı kostümleri ve müthiş seslerle izleyenleri etkiledi. İlk kez 1998 yılında Paris’te sahnelenen ve bugüne kadar 20 ülkede, 4.500’den fazla kez izleyiciyle buluşan Notre Dame de Paris, AİK’lı katılımcıların da büyük beğenisini kazandı.

A

İK üyesi sanat severler, AİK Sanat Komitesi’nin düzenlediği etkinlik ile Sabahattin Ali’nin en çok okunan eserlerinden biri olan
Kürk Mantolu Madonna romanının tiyatro uyarlamasını Zorlu

Performans Sanatları Merkezi’nde izleme imkânı buldu. Kayhan Yıldızoğlu, Menderes Samancılar, Tuba Ünsal, Sercan Badur gibi pek çok ünlü ismin sahnelediği ve büyük bir aşkın ışığında insan ruhunun çözümlemesini
yapan oyun etkinlik katılımcıları tarafından büyük beğeniyle izlendi.
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İyi Hissetmek İsteyenler 21 Gün Boyunca Hillside City
Club Etiler’de Buluştu

“İ

yi Hissetmenin 21 Günü”nde moda dünyasından Zeynep Üner ve
Zeynep Tosun, sağlıklı yaşam öncülerinden Dr. Ayşegül Çoruhlu,
yeme içme konusunda uzman Atelier Raw’un kurucusu Neyir

Turalı ve turşu kraliçesi Begüm Yaramancı, performans sanatçıları Jabbar
ve Doğuş Çabakçor, astroloji uzmanı Sare Palaska gibi isimler keyifli içerikleriyle 21 gün süren programda yer aldı. Dünyaca ünlü detoks merkezi
VIVAMAYR’ın kurucularından Dr.Christine Stossier’in de uzun yaşamın sırlarını paylaştığı konuşması ile yer aldığı sohbette, Hillside misafirleri vücudun ihtiyacına göre doğru beslenme reçetelerini dinleme imkânı buldu.
Yoga Trance Dance, Jungle Challenge, Family Functional Training, Run for
Green gibi iddialı spor egzersizlerinin yanı sıra, Hillside City Club iyi hissetme temalı filmlerle de Deniz Private Cinecity Etiler’de ziyaretçilerini ağırladı. Hillside sports team ve konuk eğitmenler eşliğinde bir spor merkezinin
ötesinde, iyi hissetmenin adresi olduğunu kanıtlayan Hillside City Club’da
etkinliklere 2.500’den fazla kişi katıldı.

Hillside Beach Club’ın
Mobil Uygulaması Yenilendi

British Airways’den
Hillside Beach Club’a
Mükemmelik Sertifikası

H

illside
Club’ın

Beach
yenile-

nen uygulaması;

ajandaya ekleme özelliği ile
zengin aktivite programına
erişim, spa, su sporları ve
kulüp içinde gerçekleşen etkinliklere uygulama üzerinden rezervasyon, Hillside’da
çekilen fotoğrafları satın
alma ve indirme özelliği gibi
misafirlerin hayatını daha
da

kolaylaştıracak

özel-

likleri bir arada sunuyor.
Dünyadan 60’ın üzerinde
dilde

yayınlanan

önemli

gazete ve dergileri sunan
Press Reader’a Hillside Beach Club uygulamasından

H

illside Beach Club, İngiltere’nin en büyük havayolu şirketi British

erişim sağlanabiliyor. Yeni-

Airways’in tur operatörü “BA Holidays” kullanıcı oyları ile, “Mi-

lenen uygulama, Hillside’ın

safir Memnuniyetinde Mükemmellik Sertifikası”na sahip oldu.

sektöründeki ilk örneği, şez-

12.000’den fazla otelin, lokasyon, servis, uyku kalitesi, temizlik ve genel ka-

longdan kalkmadan sipariş

lite ile değerlendirildiği süreçte Hillside Beach Club, misafir oyları ile 10 üze-

vermeyi

rinden 9,4 puan alarak bu sertifikayı almaya hak kazandı. BA Holidays’ın kul-

Order uygulamasını da içinde

lanıcı yorum ve puanlarını toplayarak kazananları belirlediği “Mükemmellik

barındırıyor. Modern ve kullanıcı dostu tasarımı ile “Feeling Good” mot-

Sertifikası”nı Hillside Beach Club iki yıl üste üste alma başarısını elde etti. Bu

tosunu yansıtan Hillside Beach Club mobil uygulaması, Türkçe, İngilizce,

başarıya ek olarak Hillside Beach Club, İngiltere pazarında faaliyet gösteren

Almanca, Rusça ve Flemenkçe dil seçenekleri ile iOS ve Android işletim

BA Holidays’ın Türkiye’de en çok sattığı otel olarak, birinci sırada yer aldı.

cihazlarda kullanılabiliyor.
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Hillside Beach Club’da Yaz Başladı

C

anlı müziğin eşlik ettiği ses getiren partileri ile Hillside Beach

School’da ders olarak okutulan Hillside Beach Club, misafirlerine unu-

Club’ın gece kulübu Pasha on the Bay, bu sezona yepyeni kon-

tulmaz bir tatil sunmak için küçük sürprizler hazırladı. Kitap severlerin

septi ile merhaba dedi. Dekorasyonu tamamem yenilenen Pas-

#BlindDateWithABook hashtag’i ile takip ettiği ve dünyada trend haline

ha, misafirlerini son trendlere göre tasarlanan etkileyici ambiansı, yenile-

gelen akım, bu yaz Hillside misafirleri ile buluşacak. Silent ve Serenity

nen ses sistemi ve sahnesi ile karşıladı

plajlarında misafirlerin yaratıcılıklarını besleyecek “Art of Silence” menüsü ise, misafirlerin keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak tüm seçenekleri

Türkiye’de öğretirken eğlendiren “edutainment” akımının öncüsü Hillside

bir arada sunuyor.

Beach Club, atölye programlarını da yeniledi. Güzel yazı yazmayı hobi haline dönüştürmek isteyenler için hazırlanan kaligrafi atölyesi, farklı kâğıt

Yaz aylarının ilk haftalarında gerçekleştirdiği özenle tasarlanmış prog-

tekniklerinin kullanıldığı kâğıt atölyesi ve hasır şapkaların canlı çiçeklerle

ramlar Feel Good Week (6-12 Mayıs) ve Watersports Week (14-20 Mayıs)

süslendiği şapka atölyesi bu sezon Hillside’da misafirlerle buluşacak.

ile sezona başlayan Hillside Beach Club, Haziran ayında da spor tutkunlarının vazgeçilmezi Summer Challenge (4-10 Haziran) etkinliğini gerçekleş-

“İyi Hissettirme” misyonuyla elde ettiği başarı hikâyesi, yönetim bilim-

tirecek.

leri alanında dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Business
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