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Dünyamız

2019’a

girerken
Taahhüt Grubumuzun yapımını
üstlendiği, uzunluğu 22,5 km ve 19
istasyonlu Kabataş – Mecidiyeköy
– Mahmutbey M7 Metrosu’nun 1.
etabının 2019 yılı içinde açılması
planlanıyor. Bu hatta çalışacak
olan trenler, İstanbul’un Avrupa
Yakası’ında ilk kez özel bir
sürücüsüz olarak çalışacak.
Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev ve

bedeli 1,6 Milyar USD olan “Büyük
Almatı Çevre Yolu Projesi”ne start

ve devam eden

verildi. 2 Milyonu aşan abone

projelerdeki

sayısıyla Türkiye’nin önde gelen

gelişmeler…

elektrik tedarik şirketlerinden biri
olan MEPAŞ, internet üzerinden
yapılan abonelik işlemleri yanında
telefonda aboneliği de başlattı.
Sanayi ve Ticaret Grubumuz’da
Alarko Carrier, yürüttüğü etkili ve
aktif sosyal medya çalışmaları
sonucunda Marketing Türkiye
ve Boom Sonar iş birliğiyle bu
yıl ikincisi düzenlenen Social
Media Awards Turkey’de Veri
Analitiği Ödülleri kategorisinde,
iklimlendirme sektöründeki
en sosyal marka seçilerek

“BAU & Alarko MBA
3. Dönem Mezunlarını” Verdi

SAYFA 21

yeni projeleri

imzalanan protokol ile sözleşme

Altın Ödül almaya hak kazandı.
Instagram Story üzerinden yayın
yapan ilk dergi olma özelliğini
taşıyan HillsideNOW, birbirinden
farklı ilgi alanlarını kapsayan
içerikler sunarak son 6 ayda 8
milyon erişime ulaştı. Şirketler
Topluluğu’muza dair son haberleri
ilerleyen sayfalarda bulacaksınız.

MEDAŞ’A
En Yeşil Ofis Ödülü

Alarko Carrier’ın Düzenlediği
“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf
Yarışması”nın Kazananları Belli Oldu

İngiliz Sanat Devi British Film
Institute’ün “Yaz Filmleri Haftası”
İlk Kez Hillside’da Gerçekleşti
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Şirketlerimizin

CEO’su Ayhan Yavrucu tarafından
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Erdoğan huzurunda, Alarko
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sinyalizasyon sistemi sayesinde

Yeni Bir Yıla Hep Birlikte Ümitle
Çok Değerli dostlarımız ve paydaşlarımız ;

enerji fiyatlarında büyük bir sapma olmadığı
takdirde Enerji Grubumuz için başarılı bir yıl ge-

Dünya’da ve bölgemizde istikrar ve barışın sağ-

çireceğimizi öngörmekteyiz.

lanabileceği yönünde ümitlerin artmakta olduğu bir yıla girmekteyiz. Bu gelişmeler iş dün-

Yurt içi ve yurt dışı müteahhitlik hizmetlerimiz-

yasını haliyle olumlu etkileyecektir. Gelişmekte

de 2018 yılı içerisinde kazanmış olduğumuz yeni

olan ülkeler ekonomileri ve Türkiye için 2019

ihaleler ile elimizde bulunan işlerin toplam hac-

yılını toparlanma ve yeniden ivme kazanma yılı

mini yaklaşık bir milyar Amerikan Doları sevi-

olarak görüyoruz.

yesine getirmiş bulunuyoruz. Zaman içerisinde
bu projelerin finansal verilerimize artı yönde

2018 yılında yaşanmış olan volatiliteye rağmen

önemli katkılarını hissedeceğiz. Geçtiğimiz üç

Alarko Şirketler Topluluğu olarak aktif oldu-

yılda yoğunlaştırmış olduğumuz iş geliştirme

ğumuz sektörlerde hedeflerimizi tutturmayı

faaaliyetlerinin meyvelerini görmekteyiz. Daha

başardık. Yılın ilk 9 ayı için açıklanmış olan fi-

önce elimizde bulunan ve yeni kazanılmış Tür-

nansal verilerimizi irdelediğimizde Grubumuzun

kiye, Kazakistan ve Romanya’daki projelerimize

ne kadar sağlam adımlar atmış olduğunu ve

ilave olarak katılmış olduğumuz Çerkezköy Ka-

neticesinde başarılı sonuçlara imza attığımızı

pıkule hızlı tren projesi ihalesinde de en uygun

görmekteyiz.

fiyatı vermiş durumdayız ve bu ihalenin idarece

Sürekli geliştirdiği hizmet kalitesi sayesinde,

sonuçlandırılıp onaylanmasını beklemekteyiz.

sektöründe istisnai seviyedeki % 70’lik yeniden

Bu yıl gerçekleştirdiklerimiz ışığında şirket olarak 2019 yılından beklentilerimiz artmıştır.

İzzet Garih

Yönetim Kurulu Başkanı

gelme oranı ile başarı hikâyemiz olan, sahibi
Sanayi ve üretim dalında, Alarko – Carrier tesis-

ve aynı zamanda işletmecisi olduğumuz Fethi-

lerimizdeki AR-GE çalışmalarına verdiğimiz bü-

ye’deki Hillside Beach Club tesislerinde, bu yılı

Güçlü finansal yapımız ve sektörlerimiz bazında

yük önemin sonuçlarını almaktayız. Tamamen

da neredeyse tam dolulukla tamamlamış bu-

yapmış olduğumuz yatırımlar için kullanmış ol-

yerli olarak geliştirdiğimiz çift yoğuşmalı % 30

lunuyoruz. Döviz getirisi ile ihracat niteliğinde

duğumuz kredilerin geri ödemesi ile ilgili 2018

enerji tasarruflu kombi ısıtıcılarımızla iç pazar-

faaliyet gösteren bu tesisimiz ile ilgili yayınlan-

yılındaki başarılı performansımız bizi yeni yatı-

da çok önemli bir pazar payını elde ettik. Bu yer-

mış olan kira tahsis süresi uzatım hakkı ile ilgili

rımlar konusunda da motive etmektedir.

li ürünümüzün fiyatları döviz dalgalanmaların-

başvurumuzu yapmış bulunuyoruz.

dan fazla etkilenmemiş olduğundan kalitesine
Enerji sektöründeki faaliyetlerimiz Karabiga ter-

oranla çok hesaplı kalan fiyatı ile ülke çapında

Olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz bu başvu-

mik santralımızın tam kapasite ile devreye gir-

büyük rağbet görmüştür.

ru ile bu tesisimizi 49 yıl daha işletme hakkına

mesi ile yeni bir seviyeye yükselmiştir. Yılın ilk 9

sahip olacağız. Bu gelişme hem Hillside Turizm

ayında sahip olduğumuz santrallerden üretmiş

Ayrıca soğutma ünitelerimiz ile birlikte diğer

Grubumuza hem de üst haklarının sahibi olan

olduğumuz yaklaşık 7,2 milyon Mwh elektrik

ürünlerimiz de 2018 yılında yurt dışı pazar-

Alarko Gayrımenkul Yatırım Ortaklığımıza ilave

enerjisi ile ülkemizin önde gelen enerji üreticile-

da rağbet görmeye devam etmekte olup ih-

değer sağlamış olacaktır. Diğer taraftan, Kıbrıs

rinden biri konumundayız. Enerji alanında yap-

racatımız ilk dokuz ayda USD bazında % 10

Karpaz’da yine bize değer katacak yeni bir Hill-

mış olduğumuz yatırımları fonlamak amacı ile

artmıştır. Bu sektörde bayilerimizin rolü çok

side tesisi için de bürokratik süreçler ve yatırım

kullandığımız kredi ve hammadde ödemeleri

önemlidir. Tüm Türkiye’ye ve Kuzey Kıbrıs Türk

hazırlıkları devam etmektedir.

için döviz cinsinden koruma enstrümanları kul-

Cumhuriyeti’ne yayılmış 292 yetkili bayimiz ve

lanmış olduğumuzdan, geçtiğimiz yıldaki döviz

265 yetkili teknik servisle hizmet vermeye de-

Sizleri sevgi ve saygı ile selamlarken önümüz-

dalgalanmalarından en az etkilenen gruplardan

vam etmekteyiz. Onlar, Alarko ailemizin birer

deki 2019 yılını hep birlikte sağlık, barış, huzur,

biri olduk. Finans yönetimi konusundaki bu du-

parçaları olup ülke çapında marka değerimizin

bolluk ve bereket ile geçirmemizi dilerim.

yarlılık ve yetkinliğimiz bize çok büyük bir fayda

sürekli gelişmeye devam etmesine katkıda bu-

oluşturdu. Önümüzdeki yıl için tahmin edilen

lunmaktadırlar.
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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey
Projesi’nde Sona Yaklaşılıyor

T

aahhüdümüz altında yapımı devam etmekte olan 22,5 kilomet-

yalizasyon sisteminin (GoA4) final tasarımı ve kurulum çalışmaları yoğun

re ve 19 istasyonlu M7 hattı olarak bilinen Kabataş-Mecidiye-

olarak devam etmektedir. Sürücüsüz ve engelli dostu metro araçlarının

köy-Mahmutbey Metro Projesi birinci etabının ilk tren hareketi

kullanıldığı projede, peron ile tren arasında bariyer görevi gören peron ayı-

hedefinin gerçekleşmesi için Proje kapsamındaki çalışmalar yoğun olarak

rıcı kapı sistemi, ray hattı ile yolcu bekleme alanlarını birbirinden ayırarak

devam ediyor.

maksimum güvenliği sağlamaktadır. Tam-boy peron ayırıcı kapı sisteminin
ilk kez uygulandığı projemizde, ray hattına düşmeler, intihar girişimleri gibi

2019 yılı içerisinde yolculu işletmeye başlaması planlanan Mecidiyeköy-

meydana gelebilecek istenmeyen olayların önüne geçerek güvenli şekil-

Mahmutbey hattı sayesinde seyahat süresi 26 dakikaya düşecek olup bu

de yolcu transferine imkân sağlanması hedeflenmektedir. Peron ayırıcı

metro hattının saatte, bir yönde 70.000 kişi taşıma kapasitesi ile günde bir

kapı sistemi gibi bir gelişmiş metro teknolojisi ise projemizde yerli üretim

milyon yolcu taşıyacağı tahmin edilmektedir.

olarak yapılmakta olup, tasarım ve sistem entegrasyonunda önemli yol
katedilmiştir.

Proje’nin Mecidiyeköy-Mahmutbey etabı kapsamında; 13’ü yeraltı, 2’si yer
üstü olmak üzere toplam 15 adet istasyon ve araç deposu bulunmaktadır.

Devam eden çalışmalar kapsamında yeni süreçte istasyon imalatları hızla
devam ederken yürüyen merdiven montajları başlamış, Kâzımkarabekir

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro güzergâhı ile 6 ilçe birbirine bağlanarak,

- Depo arasında ilk tren hareketi ve sinyal test aşamaları başlatılacaktır.

3 ayrı noktada;

Projede ikinci etap olan Kabataş - Mecidiyeköy kesimindeki Hat-2 tünel kazı
imalatları tamamlanmış olup, Hat-1 tünel kazı imalatları yoğun olarak de-

1- Yenikapı-Hacıosman Metro hattı ile Mecidiyeköy’de,

vam etmektedir.

2- Otogar-Bağcılar-Başakşehir hattı ile Mahmutbey’de,
3- Topkapı-Sultançiftliği hattı ile Karadeniz Mahallesi’nde
mevcut raylı sistemler ile entegrasyon sağlanacaktır. Proje tamamlanarak, Mecidiyeköy-Mahmutbey ve Kabataş’a kadar olan bölümlerin tamamı hizmete girdiğinde de bu yolculuk takriben yarım saate düşecek ve 8
ilçe birbirine bağlanmış olacaktır. İstanbul’un en önemli entegrasyon hattı
olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey projesinde, aktarım merkezi olacak
Mecidiyeköy istasyonunda, Kabataş ve Mahmutbey yönlerinden gelen yolcular, Yenikapı ve Hacıosman yönlerine metroyla; Söğütlüçeşme ve Beylikdüzü yönlerine ise metrobüsle aktarma yapabilecektir.
İstanbul Avrupa yakasında ilk defa projemiz kapsamında Sürücüsüz Metro
işletmesi uygulanacaktır. Bu tarz bir işletmeye olanak tanıyacak özel sin4
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Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi Yapımına 2019’da
Başlanması Hedefleniyor

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) pro-

jesi olma özelliğini taşıyor. 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 olup yaklaşık
olarak 2.000.000 insana hizmet etmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla Almatı şehri ve çevresinin sosyo-ekonomik gelişimi hızlanacak,
Almatı şehir içi trafik yoğunluğunun azaltılarak hava kirliliğinin minimuma
düşürülmesinde önemli yer tutacağı düşünülüyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan huzurunda, Alarko CEO’su Ayhan Yavrucu
tarafından imzalanan protokole müteakip, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı ile Konsorsiyum ortakları arasında 7 Şubat 2018 tarihinde

tarı 7 milyon ton olarak gerçekleşecektir. Ana yol güzergâhı ve bağlantı

imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 512.352.867.000 KZT (yaklaşık

yolları aydınlatılacaktır. Çevre düzenleme işleri kapsamında 1,8 milyon

1.668.467.067 USD)’dir. Projenin inşaat yapım süresi 50 ay, işletme sü-

m2 alan yeşillendirilecek, 60 bin adet ağaç dikilecektir. Yerleşim yerleri

resi 15 yıl 10 ay olmak üzere toplam süre 20 yıldır. İşin yapım kapsamı

güzergâhında toplam 3 km ses bariyeri ve yol güzergâhı boyunca 142 km

“Mühendislik, Tedarik ve Yapım” (EPC ‘Engineering Procurement and Cons-

tel çit montajı yapılacaktır.

truction’) olarak belirlenmiştir.
Proje kapsamında kurulacak olan Akıllı Geçiş ve Ödeme Sistemi (ITPS
Toplam 6 lottan oluşan yolun uzunluğu 66 km olup, 14,5 km’lik kısmı 4

‘Intelligent Transport and Payment System’) 15 adet ücretli geçiş gişesi,

şerit, 51,5 km’lik kısmı ise 6 şerit olarak tasarlanmıştır. Ana yol gövdesi

27 adet dinamik bilgilendirme paneli, 99 adet kapalı devre kamera, araç

beton, bağlantı yolları ise asfalt olacaktır. Yol üzerinde 7 adet kavşak, 19

tespit sistemi, otomatik plaka tanıma sistemi ve yol durumu bilgilendirme

viyadük ve 21 üst geçit köprü bulunmaktadır. Toplam viyadük uzunluğu

sistemlerini içerecektir.

2.446 metre, köprü uzunluğu 1.370 metre, menfez sayısı 154 adet olmak
üzere uzunluğu 7.445 metredir. Köprü işleri kapsamında toplam 42 bin

25 Nisan 2018 tarihinde proje mobilizasyon işlerine başlanmış olup Aralık

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

2018 sonunda tamamlanmıştır. Proje tasarım işlerine 12 Nisan 2018 ta-

kapsamında 13 milyon m toprak işi, 2,5 milyon ton subbase, 2,3 milyon

rihinde imzalanan sözleşme ile başlanmıştır. Yapım işlerine finansal kredi

ton base, 525 bin ton asfalt ve 406 bin m3 beton yol uygulaması yapıla-

işlemlerinin tamamlanması ile birlikte 01 Haziran 2019 tarihinde başlan-

caktır. Köprü, sanat yapıları ve Yol Kontrol Merkezi binası yapımında 253

ması planlanmaktadır. Projenin, 2022 yılı sonunda tamamlanması hedef-

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

lenmektedir.

3

3

5

TAAHHÜT GRUBU

Kristal Baret Alarko Taahhüt Grubu’na

U

luslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı (IOHS EXPO)
kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl
ilk defa verilen Kristal Baret Ödülleri, 15 Aralık 2018 Cumarte-

si günü İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde sahiplerini buldu. Ulusal
ve uluslararası katılımcıları aynı platformda buluşturmayı hedefleyen
“Kristal Baret Ödülü”, iş sağlığı ve güvenliği alanında sosyal sorumluluk,
proje ve iyi uygulama örnekleri oluşturan kurumlara, kuruluşlara, akademisyenlere ve sektör temsilcilerine veriliyor. Alarko Taahhüt Grubu, kendi
bünyesi içerisinde taahhüt sektörü özelinde ve şirket ihtiyaçlarını dikkate
alarak tasarladığı ve proje sahalarımızda uygulamaya koyduğu, “İş Sağlığı
ve Güvenliği Raporlama Takip Sistemi (İSG-RTS)” ile inovasyon kategorisinde katıldığı yarışmada “Kristal Baret Yenilikçi Uygulama Ödülü”nü aldı.

Alarko Taahhüt Grubu,
Bükreş’te Demiryolu Konferansına Katıldı

16-17 Ekim 2018’de Bükreş’te düzenlenen, demiryolu, metro ve tramvay

- Uluslararası Demiryolu Birliği, AIFR - Romanya Demiryolu Mühendisler

raylı sistemleri ile entegre altyapı projelerinin masaya yatırıldığı konfe-

Birliği gibi bir çok organizasyondan üst düzey temsilcinin de konuşmacı

ransta, Romanya ve Avrupa`da raylı sistemler camiasından 300’den fazla

olarak katıldığı ve projelerini anlattığı organizasyon, Romanya`daki raylı

temsilcinin katıldığı organizasyona Alarko Taahhüt Grubu olarak tanıtım

sistemlere yönelik altyapı projelerinin gerekli prosedürleri ivedilikle ta-

standı açılarak katılım sağlandı.

mamlanarak acilen başlatılması gerekliliğinin ortak görüş olarak benimsenmesi ile son buldu.

Konferansın teması raylı sistemlerin üçlü sac ayağı olan demiryolu, metro
ve tramvay sistemlerinin tamamında Alarko Taahhüt Grubu`nun geniş tec-

Bükreş Güney Çevreyolu Projesi

rübeye sahip oluşu, bu projelere yönelik görsellerin de sergilendiği stand

Bükreş’te Alarko Taahhüt Grubu toplamda 3 Lot ’tan oluşan Bükreş Gü-

alanında ilgiyle karşılandı. Stand misafirlerine tanıtım materyallerinin de

ney Çevreyolu Dizayn ve Yapım İşi ihalelerinde Lot 1 ve Lot 2 ‘de en iyi

bulunduğu paketler takdim edildi, tamamlanan ve devam eden raylı sis-

teklif veren katılımcı olmuştu. Yasal prosedür devam etmekte olup, ta-

tem projeleri hakkında bilgi verildi.

mamlandığında Romanya Karayolları İdaresi ile söz konusu projeye ait
sözleşmeler imza aşamasına gelecektir. Projenin Lot 1 kapsamı yaklaşık

Ulaştırma Bakanlığı ve Belediye yetkililerinin yanısıra Romanya`da ray-

17 km ve Lot 2 kapsamı yaklaşık 16,3 km dizayn ve yapım işinden oluş-

lı sistemler sektöründeki idare konumunda kamu kurumları olan CFR –

maktadır. Söz konusu otoyol 2 x 2 şerit olup her iki yönde acil durum

Romanya Demiryolları, Metrorex - Bükreş Metro İdaresi, STB - (Tramvay

şeritleri bulunmaktadır. Lot 1 kapsamında 9 köprü, 2 kavşak, 2 kısa süreli

sistemlerini de kapsayan) Bükreş Ulaşım İdaresi, AFER - Romanya Demir-

park alanı,1 bakım alanı ve Lot 2 kapsamında 12 köprü, 2 kavşak, 1 kısa

yolları Otorizasyon İdaresi, CFR Calatori - Romanya Demiryolları Yolcu

süreli park alanı,1 bakım alanı proje dahilindedir. Projenin, dizayn süresi 12

Taşımacılığı İdaresi, CFR Marfa - Romanya Demiryolları Yük Taşımacılığı

ay ve yapım süresi 30 ay olmak üzere toplamda 42 ayda tamamlanması

İdaresi ve bu kamu kurumlarının yanısıra; Avrupa Kalkınma Bankası, UIC

planlanmaktadır.
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Alarko Taahhüt Grubu, TRANSİST Fuarı’na Katıldı

İ

stanbul Kongre Merkezi’nde, 08-10 Kasım 2018 tarihleri arasında yapılan TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, Alarko
Taahhüt Grubu’nun da aralarında bulunduğu ulaşımın gelece-

ğine yön veren yurt içi ve yurt dışı sektörün öncü firmalarını bir araya
getirdi. TRANSIST 11. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ev sahipliğinde yapıldı. Bu büyük
organizasyona ev sahipliği yapan İBB, “İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı”
ile küresel farkındalık oluşturdu.
Her yıl geleneksel olarak İstanbul’da düzenlenen TRANSİST İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı bu yıl;
•

Ulaşım Modlarında Sürdürülebilir Ekonomik Çözümler: Etkin ve Verimli Uygulamalar (COST)”,

•

Ulaştırma Mühendisliğinde Kritik Nokta: Tasarım ve Kapasite Yönetimi
(CAPACITY)”,

•
•

Mega Şehirlerde Ulaşım Planlama: Trafik Sıkışıklığı ve Talep Yönetimi
(CONGESTION”)

Alarko Taahhüt Grubu’nun standını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet

Bütünleşik Ulaşım Ağı ve Şehir İçi Hareketlilik İçin Temel Unsur: Trans-

Cahit Turhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İBB Ge-

fer Merkezleri (CONNECTION)”

nel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı ve İBB Bürokratları ziyaret ederek bizleri
onurlandırmış ve Taahhüt Grubu, Grup Koordinatör Yardımcısı İsmail Eroğ-

olmak üzere 4C teması ile gerçekleştirildi. Transist 2018 İstanbul Ulaşım

lu tarafından Şirketimizin güncel faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir.

Kongresi ve Fuarı ile ulaşım alanındaki yeni teknoloji ve stratejik gelişmeler aktarılarak; katılımcılara, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri ara-

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Turgay Gökdemir ve İBB Raylı Sistem

sında sürdürülebilir bilgi alışverişi sağlandı.

Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, Taahhüt Grubu’nun proje kapsamında
yürütmüş olduğu, BIM teknoloji çözümleri ile yeni nesil proje yönetimi çalışmaları ve bu konudaki ilerlemeler hakkında Alarko Taahhüt Grubu BIM
IT Yöneticisi Murat Güney’den bilgi almış, tasarım aşamaları ve yapım
süreçlerinde Grubumuzun kamu projelerinde bir ilk olarak uygulamaya
aldığı BIM ve bu konuda kullandığı çözümler, kendilerinin ifadesi ile örnek
gösterilecek proje olarak değerlendirilmiştir.
Bu fuarda, Alarko Taahhüt Grubu standında uygulama örnekleri sunulan
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi kapsamında kullanılan
BIM, VR ve AR teknolojisi kullanılarak Alarko Taahhüt Grubu projelerindeki bitmiş istasyon modellerinin QR kod ile cep telefonlarından izletilmesi
ve sanal gerçekliği görsel deneyim ile sunması büyük beğeni toplamıştır.
Başta İTÜ olmak üzere diğer üniversitelerden fuara katılan öğrencilerimiz ve diğer şirket yetkilileri VR ve AR uygulamalarına katılarak, yapım
yöntemlerinde farklı bir deneyimi ilk defa tecrübe ettiklerini belirtmişler
ve fuarın amacına uygun olarak şirketimizi ön plana çıkaran fırsat ile bilgi
alışverişi sağlanmıştır.
Yukarıda bahsedilen deneyimin bir kısmını sizlerle paylaşabilmek için, cep telefonlarınızın
QR kod uygulamasını kullanarak yandaki kodları taramanız ile ulaşabilirsiniz.
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Alarko Holding Yönetim Kurulu,
Karabiga Santrali’ni Ziyaret Etti

A

larko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih
ve Cem Garih Karabiga Elektrik Santrali’ni ziyaret etti. 20 Eylül

2018 tarihinde Çanakkale Karabiga Bölgesi’nde inşaatı tamamlanarak işletme safhasına geçen Karabiga elektrik santralimizi Alarko Holding Mali
Analiz, Sistem ve Yönlendirme Koordinatörü (Cenal Yönetim Kurulu üyesi)
Ümit N. Yıldız eşliğinde ziyaret ederek incelemelerde bulundular. İncelemeler sırasında Santral yetkilileri tarafından teknik ve mali sunumlar yapılarak, Santral ve ilgili yardımcı tesisler tanıtılmıştır. Cenal’ın 2018 yılında
9,5 milyar Kwh enerji üretmesi beklenmektedir. En son teknoloji ürünü
ekipmanları kullanan Cenal; temiz çevre - temiz enerji prensibine uygun
şekilde üretim yapmaya devam etmektedir.

MEDAŞ’A En Yeşil Ofis Ödülü

2

011 yılı Haziran ayında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
kullanımına geçen ilk şirketlerden biri olan MEDAŞ, o tarihten
bugüne sağladığı kâğıt tasarrufu ile 1.145 ağacın kesilmesini ön-

leyerek, enVision En Yeşil Ofisler araştırmasında ilk beş içinde yer aldı.
enVision tarafından her yıl farklı sektörlerde gerçekleştirilen En Yeşil Ofis’
araştırması 2018 yılında elektrik sektöründeki kâğıt tasarrufunu gözler
önüne serdi. Türkiye genelindeki 18 Elektrik Dağıtım ve Perakende firmasının değerlendirildiği araştırmada, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)
dördüncü sırada yer alarak önemli bir başarı sağladı.
Araştırmayı gerçekleştiren enVision yetkilileri MEDAŞ Genel Merkezi’ni
ziyaret ederek, En Yeşil Ofis plaketlerini Genel Müdür Erol Uçmazbaş’a

gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sis-

takdim etti. Plaket takdimi sonrasında kısa bir konuşma yapan MEDAŞ Ge-

temleri büyük önem taşıyor. MEDAŞ olarak ülkemizde EBYS sistemlerini

nel Müdürü Uçmazbaş, konuyla ilgili şunları kaydetti: “Dijital dönüşüm gü-

ilk kullanan şirketlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. 2011 Haziran ta-

nümüzde tüm şirketler için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi… Klasik

rihinden bugüne EBYS ile iş süreçlerimizi tam entegre dijital bir platforma

yazışma yöntemleri ve kâğıt odaklı geleneksel arşiv sistemleri ile iş süreç-

taşıdık. Bu sayede tüm iş süreçlerimiz otomatik hale geldi, karar verme

lerini yürütmek artık neredeyse imkânsız. Gerek dinamik bir şirket yapısı

süreçlerimiz hızlandı, işlem kuyrukları oldukça kısaldı. Kâğıt ve kartuş tü-

gerekse müşteri memnuniyeti için hızlı ve kaliteli bir hizmet sunmamız

ketimi ciddi oranda azaldı.”
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Leyla Alaton, MEDAŞ Sanat Galerisi’nde
Sergi Açılışına Katıldı

A

larko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Meram Elektrik Dağıtım
A.Ş (MEDAŞ), ve Meram Elektrik Perakende A.Ş (MEPAŞ), kadın çalışanlarıyla söyleşide bir araya geldi. MEDAŞ ve MEPAŞ çalışanlarının yoğun ilgi

gösterdiği söyleşinin başlıca konusunu; kadın ve iş dünyası oluşturdu. İş dünyasında
kadın erkek eşitliği, kadının iş dünyasındaki gücü gibi konulara yer verildi. Kadın çalışanlar için motivasyonun yüksek olduğu söyleşinin ardından Leyla Alaton MEDAŞ
Sanat Galerisi’ni ziyaret etti ve Konya İş Kadınları Derneği katılımcılarıyla söyleşi gerçekleştirdi. Leyla Alaton ve Alarko Holding Enerji Grup Koordinatörü Önder Kazazoğlu, MEDAŞ Sanat Galerisi’nde gerçekleşen serginin açılışına katıldı. Katılımcıların
yoğun ilgi gösterdiği Orhan Cebralioğlu atölyesi 2018-2019 sezon açılışı sergisi 19
Ekim tarihine kadar ziyaretçilerini ağırladı.

MEDAŞ ve MEPAŞ’IN
Desteği Devam Ediyor

S

üper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, Meram Elektrik Dağıtım
A.Ş. (MEDAŞ), Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) ile
forma kol ve tribün sponsorluğu için imza töreni düzenledi. Bü-

yükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza
töreninde Atiker Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Başkan Yardımcısı

MEDAŞ Genel Müdürü
Erol Uçmazbaş, Arıza
Bakım Elemanları ile
Kahvaltıda Buluştu

Celalettin Yılmaz, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun ile Kulüp Genel Müdürü Bahri Bıçakçı hazır bulundu.
Törende bir konuşma yapan İkinci Başkan Selçuk Aksoy, “Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Konya ile birlikte 6 il ve toplamda 65 ilçeye hizmet götüren şehrimizin ve bölgemizin medarı iftihar kurumlarından bir tanesidir. Dört
sezon önce başladığımız iş birliğimiz aksamadan aynı heyecan ve hevesle
devam ediyor. Bu bağlamda MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’a ve MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun’a desteklerinden, ilgilerinden dolayı
kulübümüz adına teşekkür ediyorum. Bugün MEDAŞ ve MEPAŞ ile bir sezon
daha iş ortaklığımızın devamını resmileştirip imza altına almak için buradayız.
Sponsorluk anlaşması kapsamında; Batı tribünümüzün ismi geçtiğimiz sezon
olduğu gibi MEDAŞ kalacak. Formamızın sağ kolunda yine MEPAŞ’ın logosu
yer alacak. Konyaspor şehrimizin hem ülkeye hem de Avrupa Kupaları vasıtasıyla dünyaya açılan penceresi. MEDAŞ ve MEPAŞ’la 4 sezondur süren iş
ortaklığımızın bundan sonra da çok daha genişleyerek devam etmesini arzu
ediyoruz. Sayın Genel Müdürün şahsında sponsorluk anlaşması için emeği
geçen herkese teşekkür ediyor anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını
temenni ediyorum” dedi.

M

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran ve Sistem İşletme
Müdürü Mehmet Zeki Cengiz, Karaman’da çalışan arıza-bakım

elemanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Arıza-bakım şantiyesinde yapılan
kahvaltı sonrası konuşan Genel Müdür Erol Uçmazbaş; “MEDAŞ’ın belkemiğini oluşturan siz değerli arkadaşlarımızla bir arada olmaktan çok
mutluyum. MEDAŞ’ın üzerine düşen en önemli görev, şüphesiz elektriği
kesintisiz olarak Karaman’da yaşayan vatandaşlarımıza sunmaktır. Bu
anlamda, sizlerin yaz-kış demeden yaptığınız çalışmalar sayesinde gerek
arıza sayısı düşüşünde gerekse kesinti süresinde çok güzel iyileşmeler
sağladık. Bu nedenle, hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Önümüzdeki kış
aylarında da aynı gayretle çalışmaya devam ederek, inşallah çok daha iyi
yerlere geleceğiz.” dedi. Toplantının devamında hizmet kalitesinin daha da
geliştirilmesi için arıza-bakım elemanlarının sorunları ile görüş ve önerileri
görüşüldü.
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MEDAŞ, Akıllı Sayaçlar
İçin Çalışmalarını
Sürdürüyor

M

EDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş), Smartgrits akıllı şebekelerin bir parçası olarak, akıllı sayaç sistemlerinin saha uygulamalarını pilot bölgedeki çalışmalarla gerçekleştiriyor. Yapılan

çalışmalar kapmasında PLC, GPRS haberleşmeli sayaçlar sisteme dahil
edilmiştir. Akıllı sayaç sistemleri sayesinde tüketiciler, tüketim analizlerini
kendileri gerçekleştirebilecek. Planlı kesinti bilgileri, arıza durumları abonelere otomatik olarak SMS şeklinde iletilecek. Bu sistem sayesinde sayaç
okuma, açma, kapama gibi işlemler uzaktan kontrollü bir şekilde yapılacağından saha iş gücü minimize edilecek. Ayrıca sistemin en önemli diğer
bir özelliği de kaçak kullanımları kesin bir şekilde tespit etmesidir. Böylece
kaçak kullanımların önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlanması
hedeflenmektedir.

Meram Orkestra’dan
Cumhuriyet’in 95. Yılına Özel Konser

M

eram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ)
tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yılında
halka açık konser düzenlendi. MEPAŞ Meram

orkestrası tarafından, bir alışveriş merkezinde verilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Orkestra ilk önce Mustafa
Kemal Atatürk’ün sevdiği türküler olan Selanik türküsü,
Bülbülüm Altın Kafeste, Vardar Ovası, İzmir’in Kavakları,
Çökertme, Hey On Beşli gibi eserleri seslendirdi. Daha sonra İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşını seslendiren orkestra,
konseri dinleyenlerden alkış aldı. Vatandaşlar türkülere ve
marşlara hem söyleyerek hem de bayrak sallayarak eşlik
etti. Program günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin
ardından sona erdi.

MEDAŞ’tan Kan Bağışı Kampanyası

S

osyal sorumluluk projelerinde gösterdiği duyarlılıkla dikkat
çeken MEDAŞ, Kan Acil Değil, Sürekli İhtiyaçtır.” Sloganıyla Hareket Eden Türk Kızılay’ı ile birlikte “Kan Bağışı Kampanyası”

gerçekleştirdi. MEDAŞ Genel Müdürlüğü’nde kurulan kan bağışı aracında
Türk Kızılay’ının beş kişilik uzman personeli duyarlı bağışçılara ev sahipliği
yaptı. Kan bağışına, MEDAŞ çalışanların desteği yoğun oldu. Bu sosyal sorumluluk projesi aracılığıyla, kan bağışında farkındalık yaratmak ve hayat
kurtarmanın önemi katılımlarla bir kez daha yenilenmiş oldu. Bu duyarlı
davranış, Kızılay yetkilileri tarafından, teşekkür belgesi ile taçlandırıldı.
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MEPAŞ, İnternet Üzerinden Yapılan Abonelik
İşlemleri Yanında Telefonda Aboneliği de Başlattı

2 milyon 50 bini aşan abone sayısıyla Türkiye’nin önde gelen elektrik te-

Çağrı Merkezi ve e-Devlet üzerinden abone olmak isteyen müşterilerimi-

darik şirketlerinden olan MEPAŞ alternatif hizmet kanallarına yapılan yatı-

zin işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme imzası ile ilgili olarak 3 al-

rımlarla elektrik abonelik işlemlerini çok daha kolay hale getirdi.

ternatif sunularak sözleşmelerin imzalanması sağlanmaktadır.

MEPAŞ Abonelik kanalları;

1-		 Müşterimizin herhangi bir Müşteri Hizmetleri Merkezimize giderek

www.mepasenerji.com üzerinden gerçekleştirilen dijital abonelik işlemle-

sözleşmeyi burada imzalaması,

riyle, abonelik başlatma ve sonlandırma, borç sorgulama, fatura ödeme,

2-		 Sözleşmenin, müşterinin e-posta adresine gönderilerek çıktı alınıp

bilgi güncelleme, tarife değişikliği vb. işlemlerle müşteri memnuniyeti,

müşteri tarafından imzalandıktan sonra herhangi bir Müşteri Hiz-

hizmet kalitesi ve ulaşılabilirliğini artıran MEPAŞ, 1 Ekim 2018 den itibaren

metleri Merkezimize iletilmesi,

yenilenen çağrı merkezi numarası 444 7 786 üzerinden sunulmaya başlanan telefonda abonelik uygulamasıyla da alternatif hizmet kanallarını

3-		 PTT Kargo aracılığıyla sözleşmenin müşteriye gönderilmesi, imzasının alınıp tekrar Mepaş’ a ulaştırılması,

geliştirmeye ve çeşitlendirmeye devam etmektedir.

Şeklinde alternatifler sunulmaktadır.

Bununla birlikte, türkiye.gov.tr üzerinden Türksat ile yapılan entegrasyon

Zaman ve mekân tasarrufu sağlayan alternatif abonelik kanal uygulama-

çalışmaları ile Kasım ayından itibaren e-Devlet kapısı üzerinden de müşte-

ları yanında abonelik işlemlerine ilişkin bilgilendirme ve belge paylaşım-

rilerimize abonelik yapabilme imkânı sağlanmıştır. MEPAŞ, bu çalışmada

larını da dijital kanallara taşıyan MEPAŞ’ta suret sözleşmelerin SMS ve

teknik alt yapı yeterliliği nedeniyle entegratör firma seçilmiş, Türksat’ a

e-posta olarak iletilmeye başlanmasıyla birlikte büyük ölçüde kâğıt tasar-

destek vermiş ve bu imkânı müşterilerine sağlayan ilk şirket olmuştur.

rufu sağlanması hedeflenmektedir.

MEDAŞ’dan, Kadın Çalışanlarına Yönelik
Duyarlı Bir Eğitim

M

EDAŞ çalışanlarına eğitim ve seminerlerini gerçekleştirmeye
devam ediyor. Hizmet ve motivasyon konusundaki gelişmenin
en önemli şartı olan eğitime büyük önem veren MEDAŞ, KETEM

(Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi) işbirliği ile Meme Kanseri ve Farkındalık konulu eğitimi MEDAŞ Genel Müdürlük’te gerçekleştirdi.
Genel Müdürlük ve bağlı bulunan işletme kadın çalışanlarının katıldığı eğitim, Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ketem çalışanı Dr. Seher Civcik
yönetiminde sağlandı.
11

SANAYİ VE TİCARET GRUBU

Alarko Carrier’ın Düzenlediği
“Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması”nın
Kazananları Belli Oldu

A

larko Carrier’ın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı etkiler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla 5 yıldır düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması bu yıl rekor katılımla tamamlandı. Yarışmaya

özel tasarlanan mikro site üzerinden değerlendirmeye alınan 3000’e yakın fotoğraftan, halk oylaması ve jüri puanlamaları sonucu belirlenen 13 fotoğraf finale kaldı.
Seçici kurulunda, Şükran Moral, Ali İhsan Gökçen, Ahmet Erdem, Niv Garih, Alper Kaptanoğlu gibi isimlerin yer aldığı yarışmada birinciliği kazanan Ramazan Çırakoğlu Toshiba Daiseikai split klimayla ödüllendirildi. İkinci Mehmet Bedir’e Toshiba Shorai split
klima, üçüncü Furkan Bilal Orman’a Huawei akıllı telefon, dördüncü Şerife Keser’e Canon dijital fotoğraf makinesi, beşinci Barış Işıkpunar’a LENOVO Idea Pad hediye edildi.
Yarışmada altıncı olan Emrah Yorulmaz da Sony Play Station 4 VR Sony PS4 Sanal
Gerçeklik Gözlüğü almaya hak kazanırken son 7’ye kalan Arzu Uğurlu, Feryal Nurdan
Akalın, Gürhan Şahin, Ferid Günay, Gürhan Duvan, Vedat Atlı, Muhammed Abdullah
Cengiz’e de D&R’dan hediye kartları armağan edildi. İlk 13’e giren tüm finalistlerin fotoğrafları, Alarko Carrier’ın hazırladığı 2019 takviminde yer almaya hak kazandı.
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Toshiba, İklimlendirme Sektörünün
“En Cool Markası” Seçildi

T

oshiba, pazarlama dünyasının önemli yayınlarından Marketing
Türkiye için Roamler Türkiye tarafından bu yıl dördüncüsü yapılan “Cool Markalar Araştırması” sonucunda iklimlendirme

sektörünün “En Cool Markası” seçildi. 30’a yakın kategoride, halk jürisi
tarafından belirlenen 2018’in en cool markaları, 19 Ekim’de Fairmont
Otel’de bu yıl ilki düzenlenen “Cool Gece”de ödüllerine kavuştu. Türkiye’de
iklimlendirme alanındaki faaliyetleri, sektörün lider markalarından Alarko Carrier tarafından yürütülen Toshiba, pazara sunduğu yenilikçi, çevreci
ve tasarruflu ürünleriyle tüketicilerin beğenisini topluyor. Toshiba multi
sistem klimalardaki ileri teknoloji, optimum performans sunarak, yaşam
kalitesini iyileştiriyor.
Araştırmanın Metodolojisi:
Araştırma; Roamler Türkiye tarafından 25 Haziran-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında Roamler Türkiye mobil uygulaması üzerinde, crowdsourcing
yöntemiyle gerçekleştirildi. Türkiye temsili 12 bölgeden, yüzde 50 kadın,
yüzde 50 erkek 750 Roamler kullanıcısına, kategori bağımsız olarak ve
kategori bazında “en cool” buldukları marka soruldu. Tüketiciler en cool
buldukları “bir” markayı cevap olarak belirledi.

Alarko Carrier Bakü Aquatherm Fuarı’na
Azerbaycan Distribütörü Nobel Elektrik ile Katıldı

A

larko Carrier, 23-26 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşen
Aquatherm Bakü Fuarı’na Azerbaycan Distribütörü Nobel Electric Firması ile birlikte katıldı. İlk kez 2008’de düzenlenmiş olan

fuara, Alarko Carrier 2010 yılından bu yana düzenli olarak katılıyor. Şirketimiz, bu yıl özel yapım bir standla katıldığı fuarda, kombi, kazan, brülör ve
sirkülatörlerle birlikte dalgıç pompalarını da ziyaretçilere tanıtma fırsatı
yakaladı. Fuarın ilk günü Bakü Ticaret Müşaviri Ahmet Ataker standımızı
ziyaret ederek firma ve ürünler hakkında bilgiler aldı. Ayrıca bu yıl fuar
organizasyon firması SIF (System International Fairs) Londra Merkez Ofis
- Bölge Müdürlerinden oluşan jüri tarafından Alarko Carrier’a standının
tasarımı ve ürün sergilemedeki başarısı dikkate alınarak “Best Product
Presentation” ödülü verildi.
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Alarko Carrier, Pakistan – Lahor’da Düzenlenen
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği
Konfrerans ve Fuarı’ndaydı

A

larko Carrier, 23-24 Ekim 2018 tarihinde Lahor Uluslararası Fuar

jili Sistemlerde VFD (Variable Frequacy Driver) ile birlikte kullanılan dalgıç

ve Kongre Merkezinde 3. defa düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve

pompalarda, pompa ömrü açısından malzeme seçimi konulu sunum yaptı.

Enerji Verimliliği fuarına yetkili satıcısı Catkin Engineering ile bir-

Ülke genelinde kullanılan Alarko Dalgıç Pompaların teknik özellikleri ve gü-

likte katıldı. Fuarda yer alan stantta güneş enerjili sistemlere uygun Alarko

neş panelleri ile birlikte kullanımında dikkat edilmesi gerekenler katılımcıla-

Dalgıç Pompalar sergilendi. Ziyaretçilere sistemle ilgili teknik bilgiler verildi.

ra detaylıca anlatılarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

REAP ( Renewable & Alternative Energy Association of Pakistan) tarafından

Konferansa katılan resmi kurum temsilcileri tarafından pompa ömrü ve

organize edilen fuarda, fuar esnasında düzenlenen ve tüm asya ülkelerin-

enerji verimliliği açısından yaptığımız sunumun önemi vurgulanıp, aynı su-

den katılımın olduğu Yenilenebilir Enerjiler ve Enerji Verimliliği konferansına

numun İslamabad’ta tekrarlanması talep edildi. Sunum talep doğrultusun-

Alarko Carrier Sanayi Ticaret A.Ş. , Su Basınçlandırma Sistemleri Ürün Mü-

da 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İslamabad’ta resmi kurum temsilcilerinin

dürü Emin Cüneyt Bulca, onursal konuşmacı olarak katıldı ve Güneş Ener-

katılımıyla tekrarlandı.

Alarko Carrier, T.C. Trakya Üniversitesi
Makina Mühendisliği Öğrencileri ile Buluştu
31 Ekim 2018 tarihinde Bayilik Satışları İş Geliştirme ve
Denetim Müdürü Ararad Küçükoğlu ve Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Semiha Öztuna’nın organize ettikleri ‘Isıtmada Yoğuşma Teknolojisi - Yeni ErP
Yönetmeliği & Değişken Devirli Sirkülasyon Pompaları’
eğitimi ile Trakya Üniversitesi Makina Mühendisliği 3. ve
4. sınıf öğrencilerine okullarında eğitim düzenlendi. Eğitim; Isıtma Ürün Müdürü Erkan Mutlu ve Su Basınçlandırma Ürün Müdürü Cüneyt Bulca tarafından sunuldu.
Organizasyona ayrıca Alarko Carrier Bayilik Satışları Satış Müdürü Koray Fedar da katıldı. Eğitimde Erkan Mutlu
tarafından 21 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren ErP
Yönetmeliği, kapsamı ve etkileri ile ısıtmada yoğuşma
teknolojisi, Alarko Aldens yoğuşmalı kazanların teknik
özellikleri, kaskad çalışma teknolojisi ve montaj bilgileri anlatıldı. Cüneyt Bulca ise sirkülasyon pompalarında
değişken devir teknolojisi hakkında katılımcılara önemli
bilgiler aktardı.
14
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Digital Marketing /
“Hedeflediğimiz Grupların Görüş ve Beklentilerini
Daha Net Görebiliyoruz”

A

larko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk,

“İletişim çalışmalarını, gelişmelere ve trende uygun şekilde sürdürüyoruz”

Digital Marketing dergisine röportaj verdi. Öztürk, “Sosyal med-

Hüdai Öztürk, sosyal medyanın çok aktif ve dinamik bir alan olduğunu,

ya şirketlerin tüm iş yapış süreçlerinde etkili, iletişimi de bun-

Alarko Carrier olarak gelişmeleri ve trendleri yakından takip edip iletişim

dan ayrı düşünemeyiz. Sosyal medyanın kitlelere ulaşmadaki hızı ve gücü

çalışmalarını bu değişime uygun şekilde sürdürdüklerini anlatıyor. Öztürk,

nedeniyle markalar bu alana yoğun bir şekilde yöneliyorlar. Alarko Car-

“Bugün de tüm bu sosyal medya platformlarında özel günlere dair çeşitli

rier olarak, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Linkedln mecrala-

projeler planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Mecraların yapısına uygun içerik-

rına uygun içeriklerle takipçilerimizle iletişim kuruyoruz. Bugünkü takipçi

ler üreterek, takipçilerimizi hem markamız hem sektör hakkında bilgilen-

sayılarımız Facebook’ta 159.201, Twitter’da 2.437, Instagram’da 5.994,

direrek, zaman zaman ilgi çekici yarışmalarla etkileşimlerimizi artırmaya

Linkedln’de 5.272 ve YouTube’da 982” şeklinde konuştu. Öztürk, sistemin

devam edeceğiz” diyor.

interaktif yapısının, hedefledikleri grupların görüş ve beklentilerini daha
net görebilmelerine imkân tanıdığını belirtiyor ve ekliyor: “Yarattığımız et-

Birçok Ödüle Layık Görüldü

kiyi de ölçümleyebiliyoruz. Bu yüzden sosyal medyayı çok önemsiyor ve

“Yürüttüğümüz etkili ve aktif sosyal medya çalışmaları sonucunda Alarko

aktif kullanıyoruz.”

Carrier olarak MarketingTürkiye ve BoomSonar iş birliğiyle bu yıl ikincisi
düzenlenen Social Media Awards Turkey’de Veri Analitiği Ödülleri kategorisinde, iklimlendirme sektöründeki en sosyal marka seçilerek Altın Ödül
almaya hak kazandık” diyen Öztürk, markaların sosyal medyadaki başarılı çalışma ve stratejilerinin değerlendirildiği organizasyonda, Deloitte
Türkiye’nin de uzmanlığıyla sürecin şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde
yürütülmesi için destek verdiğini aktarıyor. Öztürk, sözlerini şöyle tamamlıyor: “Ayrıca Marketing Türkiye tarafından 2016 yılından bu yana düzenli
olarak gerçekleştirilmekte olan The One Awards Bütünleşik pazarlama
ödüllerinde, üç yıldır iklimlendirme sektöründe yılın en fazla itibarını arttıran şirketi ödülünü kazanıyoruz. The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama
Ödülleri, 12 ilde toplam bin 200 kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda, 46
farklı kategoride şirketlerin itibar ve marka performans ölçümü endeksinin hazırlandığı bir çalışma sonucunda sahiplerine ulaşıyor.”

Amsterdam Acıbadem International Hastanesi’nde
Alarko Carrier Konforu

A

cıbadem Sağlık Grubu’nun Amsterdam Acıbadem International
Medical Center Hastanesi’nde Alarko Carrier tarafından üretilen
Laminar Akış Üniteleri kullanılıyor.

Amsterdam’da Acıbadem International Medical Center (Acıbadem IMC)
adıyla 5 bin m² kapalı alan üzerine kurulu olan tıp merkezinin ameliyathanelerinde, Alarko Carrier’in iş ortaklarından Admeco’nun yenilikçi ürünleri
hastanenin ihtiyacı olan konforu sunuyor. Avrupa’nın ameliyathane sistem
ve cihazlarında güvenilir markası Admeco’nun uzun ömürlü FFD 32/32
model Laminar Akış Üniteleri’nin montajı gerçekleştirildi. Montaj çalışmasına Alarko Carrier ve yetkilileri ve Admeco teknisyeni de katıldı.
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Alarko Carrier Ürünleri Çin’de Büyük İlgi Gördü

A

larko Carrier, Çin Distribütörü OYRD ile birlikte 22 – 24 Mayıs tarihlerinde Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen ISH Pekin Fuarı’na
katıldı. İlk kez 2017 yılında katıldığı fuarda, bu yıl daha geniş

stand alanında “4 Mevsim Gerçek Konfor” teması ile kombi, yoğuşmalı
kazan, sirkülasyon pompaları ve panel radyatörler sergilendi. Fuarın ilk
gününde Alarko Carrier standını ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Pekin
Büyükelçisi A. Emin Önen ve Pekin Ticaret Başmüşaviri Mustafa İlker
Özdem’e ürünler ve iklimlendirme sektöründeki faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı. Çin’in farklı bölgelerinden gelen distribütörler, müşteriler, gaz
şirketleri, proje firmaları ve medya kuruluşları Alarko Carrier standına
yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretçilere ürünlerin özellikleri ve performanslarıyla ilgili detaylı bilgiler verildi.

Düzenli Kombi Bakımı % 35’e Varan
Doğal Gaz Tasarrufu Sağlıyor

T

ürkiye iklimlendirme pazarının lider markalarından Alarko Car-

“Hem tasarruf hem güvenlik için kombi bakımı şart…”

rier, yaklaşan kış aylarından önce kombi bakımı konusunda

Kombi bakımı için ideal zamanın sonbahar olduğunu söyleyen Çağlı, peri-

kullanıcıları uyarıyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Alarko

yodik bakımları yapılan kombilerin ömürlerinin daha uzun olduğunu, tam

Carrier Servis Müdürü Menduh Çağlı, özellikle sıcak yaz aylarında kulla-

verimli çalışan kombinin % 35’e varan doğal gaz tasarrufu sağladığını

nılmayan kombilere yeniden çalıştırılmadan önce uzman yetkili servisler

belirtti. Çağlı, “Bakımı yapılmayan kombiler doğalgaz tüketimini artırarak

tarafından bakım yapılmasının %35’e varan oranlarda tasarruf sağladığı-

faturaların yükselmesine neden olur. Maliyet nedeniyle ertelenen bakım-

nı belirtti. Güvenli ve konforlu ısınma için düzenli kombi bakımının gerekli

lar kombilerin verimsiz çalışmasına neden olurken gaz tüketimini artırır.”

olduğunu vurgulayan Çağlı, bu sayede cihazın kullanım ömrünün de uza-

şeklinde konuştu.

dığını sözlerine ekledi.
“Uzman ve yetkili teknik servisler tercih edilmeli”
Kombi bakımı konusunda sadece firmalar tarafından yetkilendirilmiş teknik servislerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Çağlı, “Kombinin içindeki filtreler ve diğer parçalar zamanla tozlanabilir, kirlenebilir, pas tutabilir,
konusunda uzman ekiplerin yaptığı temizlikle bu parçalar doğru şekilde
temizlenerek çalışıp çalışmadığı test edilebilir, kırılmış veya hasar görmüş
parçalar varsa bunlar güvenli bir şekilde değiştirilebilir. Kombi bakımı sırasında yetkili servislerin petekleri de kontrol etme imkânı bulduğunu anlatan Çağlı, “Bakım sırasında kombiyi kış ayarında çalıştırarak peteklerin
yanma performansı kontrol edilir ve petek temizliği gerekiyorsa bu işlem
yapılır. Böylelikle kış boyu konforlu bir ısınma imkânı sağlanır.” diye açıklama yaptı.
Kombi Bakımının Yararları
•

Arızaların önüne geçerek kesintisiz ısınma sunar.

•

Olası arızalara önceden tespit etme imkânı doğar.

•

Peteklere ulaşması gereken sıcak su miktarının artmasını sağlayarak,
sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılması gereken enerji miktarını
azaltır.
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•

Doğal gaz tüketiminde tasarruf sağlayarak, ısınma giderlerini azaltır.

•

Kombinin tam verimle çalışmasını mümkün kılar.

•

Kombinin kullanım ömrünü artırır.

•

Daha konforlu bir yaşam alanı sunar.
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Kayseri Mobilyakent’te Gerçek Konfor

K

ayseri’de 300 bin metrekare alana kurulan Türkiye’nin en bü-

Bina yönetim sistemi kapsamında tüm HVAC ekipmanları Carrier/Automa-

yük alışveriş merkezi Kayseri Mobilyakent’te Alarko Carrier’ın

ted Logic marka kontrolörler ve WebCTRL yazılımı ile çalışıyor. Her türlü

yüksek verimli 19XR santrifüj kompresörlü su soğutmalı so-

işletim sisteminde çalışabilen (Windows, Linux, MacOS vb.) WebCTRL ya-

ğutma grubu ve Carrier/Automated Logic marka bina yönetim sistemi

zılımı, hiçbir ek yazılım kurulumuna gerek kalmadan yalnızca bir tarayıcı

kullanılıyor. Türkiye’nin en büyük alışveriş merkezi olarak planlanan Mo-

(Internet Explorer, Safari, Chrome vb.) ile son kullanıcının sisteme müda-

bilyakent Kayseri’de, atölye düzeninde mobilya üreten küçük işletmeleri,

hale etmesine imkân tanıyor. Sistemin geçmişteki arızalarını veya tepki-

modern teknolojiyle donatılmış ‘ortak kullanımlı’ işyerlerinde bir araya

lerini ise görsel olarak oynatıp-durdurma imkânı sağlayarak, işletme ve

getirecek.

kontrol imkânını kolaylaştırıyor.

Çevreye zarar vermeyen üstün verimlilik
Mobilyacıların

modern

şartlarda

üretim

imkânına

kavuşacağı

Mobilyakent’te soğutma sistemi için 5 adet Carrier ürünü 19 XR santrifuj
kompresörlü su soğutma grubu tercih edildi. Carrier 19XR su soğutmalı Evergreen® soğutma grubu, çevreye zarar vermeden üstün verimlilik
sağlıyor. Sınıfında en yüksek verime sahip olan 19XR su soğutma grupları;
artırılmış yüzey alanı, yüksek teknoloji borulama ve yüksek verimli motoruyla dikkat çekiyor. Hermetik sıkıştırma özelliği, modüler yapısı, pozitif
basınçlı tasarımı ve yalıtımı, elektrik kutusu bağlanabilmesi gibi özel seçenekleri ile sektöründe öncü verimli cihazlar arasında yer alıyor.

Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı

A

larko Carrier Manisa Yetkili Satıcısı Soğutek İklimlendirme,
Alarko Carrier ve Toshiba Multi Klima ürünleriyle Mesir Sanayi
ve Ticaret Fuarı’na katıldı. Fuarın en iyi düzenlenmiş 2. standı

seçilen Alarko Carrier standında; Alarko Seradens Çift ve Tek Yoğuşmalı
Kombi, Carrier Gold, Carrier Fresh ve Toshiba Multi Klima ürünleri sergilendi. 478. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında bu yıl
25’inci kez düzenlenen Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı’nın açılışı, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz
Ergün ile protokol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri ve
çok sayıda davetli katılımıyla gerçekleşti.

Alarko Carrier, 32. Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat
Festivali’nde Büyük İlgi Gördü

U

şak Yetkili Satıcımız Özkan Ticaret’in onaylı satış noktası Güneş
Isı, Alarko Carrier ve Toshiba ürünleri ile 10 – 13 Mayıs 2018 tarihleri arasında Uşak Sivaslı’da düzenlenen 32. Sivaslı Çilek Kül-

tür ve Sanat Festivali’ne katıldı. Standımızda sergilenen Toshiba ESTIA ısı
pompası festival ziyaretçilerinden yoğun ilgi gördü. Alarko Carrier Yüksek
Sıcaklık Isı Pompası, Alarko Seradens Çift ve Tek Yoğuşmalı Kombi, Carrier
Gold, Carrier Fresh ve Toshiba Multi Klimalarla ilgili de detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı stantta sıcak satışlar gerçekleştirildi. 32 yıldır coşkuyla kutlanan Sivaslı Çilek Kültür ve Sanat Festivali resmi açılışı Uşak Vali
Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Sivaslı Kaymakamı Furkan Atalık ve çok sayıda
protokol ve davetlinin katılımıyla gerçekleşti.
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Alarko Carrier Ürünleri
Ordu Fuarı’ndaydı

O

rdu’da 29 Haziran - 3 Temmuz tarihleri arasında Ege Fuarcılık

ESKİ, Alarko Carrier
Fabrikasını Ziyaret Etti

tarafından bu yıl onuncusu düzenlenen Yapı, Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz İhtisas Fuarı’na Ordu yetkili satıcımız R.C.S İn-

şaat katılarak hem ısıtma hem de soğutma grubundaki ürünleri sergiledi.
Fuarda, Estia Isı Pompası ve Türkiye’deki ilk ve tek “çift yoğuşmalı kombi”
Seradens Super Plus kombiler en çok ilgi çeken ürünler oldu. Toshiba Multi
Sistem klimalar da fuarda ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Alarko Carrier
Ankara Büro Bayilik Satışları Müdür Yardımcısı Alper Özgür, bölgesel fuarların tanıtım ve ilişki geliştirme açısından çok yararlı olduğunu belirterek
bu fuar kapsamında yapı ve doğalgaz alanında çalışan pek çok firma temsilcisiyle bağlantı kurma imkânı yakaladıklarını sözlerine ekledi.

E

skişehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Su ve Kanal
Daire Başkanı Ahmet Şekerci, Su ve Kanal Daire Müdürü Erhan
Varol ile ESKİ teknik ekibi Alarko Carrier fabrikasını ziyaret etti.

Ziyaret esnasında, Ace sistemi, Noryl fan teknolojisi ve Türkak belgeli test
ünitesi ile ilgili detaylı bilgi aktarıldı. Eskişehir Belediyesi’nin içme suyu arıtmasında tercih ettiği Alarko dalgıç pompaların performanslarıyla ilgili de
testlerin gerçekleştirildiği ziyarette ESKİ ekibi memnuniyetlerini ve Alarko
Carrier’a olan güvenlerini dile getirdi.

Arığ Yapı Bayisi Elbistan’da
Faaliyetlerine Başladı

D

Twintech Mühendislik
Törenle Hizmete Açıldı

oğal gazın bölgeye gelmesiyle sektör hareketliliğinin arttığı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Alarko Carrier’ın kaliteli

ürünleri ve hizmet anlayışını nihai tüketiciyle buluşturmak hedefiyle yola
çıkan Arığ Yapı İnşaat faaliyetlerine başladı. Arığ Yapı İnşaat’ın açılışı Alarko Carrier Satış Şefi Nuri Akdağ ile Bölge Sorumlusu Aziz Eray Karip’in katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışta doğal gaz kullanımı ve ürünler hakkında
bilgi verildi.

M

ekanik Tesisat ve Yangın Korunum Sistemleri alanında hizmet veren
Twintech Mühendislik, Alarko Carrier ailesine katıldı. Antalya’nın

Muratpaşa ilçesinde Toshiba ürünlerini tüketiciyle buluşturacak Twintech
Mühendislik, Antalya Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayşen Hamamcıoğlu, Alarko Carrier Antalya Büro Müdürü Cevdet Bingöl, bölge sorumluları ve çok sayıda davetlinin katıldığı açılış töreni ile hizmet vermeye
başladı. Twintech Mühendislik yetkilisi Hasan Tanal, ısıtma, soğutma ve
havalandırma alanındaki tecrübelerini Toshiba markası ile birleştirerek
daha kaliteli hizmet sunmayı hedeflediklerini belirtti.
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Rus Yatırımcı Toshiba’yı Tercih Etti

R

usya’da turizm sektörünün öncü firmalarından Zenith-Inter Group
Yönetim Kurulu Başkanı Yuri Volikov, Antalya’nın Alanya ilçesin-

de yapımı devam eden otel projesinde yüksek verimliliğe sahip Toshiba
SMMS-e serisi VRF Klima Sistemleri’ni tercih ettiklerini açıkladı. 168 odalı
otelde, genel hacimler ile birlikte 400 adet iç ve 77 adet dış üniteli klima
sistemi uygulanacak. Odalarda ince kanallı gizli tavan tipi iç üniteler, genel
mekânlarda ise gizli tavan tipi, dört yönlü kaset tipi ve duvar tipi iç üniteler
uygulanacağı belirtildi. Denize sıfır konumda olan 5 yıldızlı lüks otelin 2019
turizm sezonunda hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Toshiba Satış Noktası Eren Mühendislik Silifke’de Açıldı

T

oshiba markalı ürünleri Silifke’de tüketici ile buluşturacak olan Eren
Mühendislik, Alarko Carrier Ankara Bölgesi Bayilik Satışları Müdürü

Ali İsmet Koçak ve Silifke Makine Mühendisleri Odası Başkanı Emin Zaim
Okdemir’in katılımıyla açıldı. Alarko Carrier Satış Müdür Yardımcısı Alper
Özgür, Estia ısı pompası üzerinden gerçekleştirdiği sunumla, doğal gazın
olmadığı bölgelerde cihazın ısınma, serinleme ve sıcak su ihtiyacını nasıl
karşılayacağını uygulamalı olarak anlattı. Eren Mühendislik’in yetkilisi
Eren Taş da Alarko Carrier ile son bir yıldır çözüm ortağı olarak çalıştıklarını belirterek, bu sürede Silifke’de 25 villada uyguladıkları Estia ısı pompası projelerini anlatarak, gelecek dönem hedeflerini davetlilerle paylaştı.

Çeşme’de Toshiba Bayisi Açıldı

U

zun yıllardır İzmir’de Alarko Carrier yetkili bayisi olan Alensi (Alternatif Enerji Sistemleri) firması Çeşme’de açtığı Toshiba Shop ile 3.

Antalya’da Çifte Açılış
T

oshiba Yetkili Satıcısı Çakır İklimlendirme yenilendi. Antalya’nın Manavgat ilçesinde yenilenen mağazasında hizmet vermeye başlayan

şubesini faaliyete geçirdi. 1991 yılında kurulan Alensi, 2008 yılında Alarko

Çakır İklimlendirme’nin açılışına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen,

Carrier yetkili bayiliğini alarak İzmir’deki iklimlendirme sektörünün öncü-

Alarko Carrier Grup Koordinatör Yardımcısı Haluk Ferizoğlu, Ankara Bayi-

lerinden oldu. Güzelbahçe Carrier Shop’un açılmasıyla başlayan bayilik

lik Satışları Müdürü Ali İsmet Koçak, Antalya Büro Müdürü Cevdet Bingöl

faaliyetleri, 10 yılı aşkın süre içinde güçlenerek 3 bayiye ulaştı.

ve Bölge Sorumluları ile çok sayıda davetli katıldı. En iyi satış hizmeti sunan bayi olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Çakır İklimlendirme
yetkilisi Abdullah Çakır, odak noktalarının; müşterilere verdikleri hizmette
memnuniyetin daim olmasını sağlayıp en yeni ürünleri en kısa sürede Antalyalı tüketicilere ulaştırmak olduğunu belirtti.
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SANAYİ VE TİCARET GRUBU

Alarko Carrier Eğitim & Seminerler
•

İklimlendirme sektörünün en köklü firmalarından Alarko Carrier,
uzun süredir yolcularına konfor sunduğu Gaziantep Havalimanı’nda
4 Ağustos’ta güncel müşteri eğitimi verdi.

•

Sektör profesyonellerine verilen, “Enerji Verimliliği Kanunu ile Isıtma
ve Soğutma Sektöründe Öne Çıkan Cihazlar, Uygulamalar ve Yenilikler” konulu seminer, Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Haluk
Ferizoğlu ve Bayilik Satış Müdürü Ali İsmet Koçak’ın ev sahipliğinde 19
Nisan 2018 Perşembe günü, Van Elite World Otel’de gerçekleştirildi.

•

TMMOB Bursa Şubesi’nde 8 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Erp Yönetmeliği & Değişken Devirli Sirkülasyon Pompaları Semineri düzenlendi.
Seminere, sektörden tamamı makina mühendisi olan oda üyeleri,
projeciler, idare çalışanları, üniversite öğrencileri toplam 35 kişi katıldı, eğitimlerin sonunda katılımcılardan olumlu geri dönüş alındı.

•

Toshiba markalı iklimlendirme ürünlerini Türkiye’deki tüketicilerle
buluşturan Alarko Carrier, Diyarbakır, Batman ve Mardin’de faaliyet
gösteren yetkili satıcılarımızın katılımıyla 30 Temmuz 2018’de Diyarbakır Radisson Blue Otel’de multi split klima konulu bir seminer
düzenledi.

•

Piyasaya sürülen 50/48 UA/UC serisi yeni jenerasyon (NXG) çatı
tipi klima cihazları için 30 Temmuz 2018’de Gebze’deki Alarko Carrier fabrikasında satış ve servis eğitimi düzenlendi. Yunanistan,
Bulgaristan, Romanya, Rusya, İspanya, Avusturya, Katar, Kuveyt,
ve İsrail’den olmak üzere 9 farklı ülkeden 22 katılımcının hazır bulunduğu eğitimde, tasarımı tamamen yenilenen yeni jenerasyon çatı
tipi klima cihazlarında kullanılan son teknoloji komponentler, üstün
performans ve satış sonrası sahada servis kolaylığı sağlayacak
özellikler hakkında bilgiler verildi.

•

Alarko Carrier, Adana Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu öğrencilerine yönelik düzenlediği 24 Mayıs 2018 tarihli
eğitimde Toshiba Isı Pompası Sistemleri hakkında bilgi verdi.

•

Şanlıurfa Teknik Anadolu Lisesi ve Harran Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 80 kişilik gruba 24 Mayıs 2018 tarihinde VRF ve Merkezi
Isıtma Sistemleri hakkında eğitim verildi. İlgiyle takip edilen sunum
ardından Şanlıurfa Teknik Anadolu Lisesi’nin okul yönetimi şirketimize eğitime verdiği destekten ötürü teşekkür ederek bir plaket takdim etti.

•

Acıbadem ve Kayseri Şehir Hastanelerinde 27 Haziran 2018 tarihinde Alarko Carrier Teknik Destek ve Eğitim Müdür Yardımcısı Tolga
Aydınlı tarafından 19 XR, 30 XA ve 30 RB modeli su soğutma gruplarının işletilmesi, bakım ve onarımına ilişkin olarak müşteri teknik
eğitimi düzenlendi. Eğitime, hastane bünyesinde görevli 15 teknisyen
katıldı. Tüm eğitimlerin sonunda teknisyenlere eğitim dokümanları
ve cihazların işletilmesi esnasında, doldurulacak işletme kontrol listeleri de verildi.
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Sektöre Akademik Anlamda Donanım Sağlayan
“BAU & Alarko MBA” 3. Dönem Mezunlarını Verdi

T

ürkiye’de ilk kez kuruma özel, şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına uygun

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mezuniyet töreninin açılış konuş-

olarak hazırlanan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Alarko Şirketler

malarını BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Alarko Holding Yönetim Kurulu

Topluluğu’nun işbirliği neticesinde verilen yüksek lisans programı “BAU &

Başkanı İzzet Garih, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordina-

Alarko MBA” 3. dönem mezunlarını verdi. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve

törü Ayhan Yavrucu, BAU Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Burak Küntay,

Alarko Şirketler Topluluğu, Türkiye’nin ilk YÖK onaylı kurumsal eğitim prog-

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih ve Alarko Holding Stratejik

ramını 2013 yılından itibaren birlikte dizayn etmek ve yürütmek amacıyla iş-

Planlama Müdürü ve BAU Graduate School of Business Yönetim Kurulu Baş-

birliği kararı almıştı. Yapılan işbirliği neticesinde içeriği Alarko’ya özel hazırla-

kanı Tal Garih yaptı. Ardından yüksek lisans programında Kurumsal İç Eğit-

nan eğitim programı çerçevesinde Alarko Şirketler Topluluğu çalışanları; Mali

men olarak görev alarak akademik programı, profesyonel iş deneyimleri ve

İşler, Pazarlama – Satış, Mühendislik ve Destek Birimler alanlarında eğitim

Alarko’ya özel iş süreçleri ve vaka çalışmaları ile destekleyen Alarko Yöne-

ve MBA derecesi alma imkânı yakaladı. Geçmiş dönemlerde yaklaşık yetmiş

ticilerine ödülleri takdim edildi. MBA Programı’nı derece ile bitiren ilk üç öğ-

çalışanın mezun olduğu yüksek lisans programından, üçüncü dönem 28 öğ-

renciye de yine BAU ve Alarko Yönetimi tarafından ödülleri takdim edildikten

renci düzenlenen mezuniyet programı ile diplomalarına kavuştular.

sonra diploma törenine geçildi.

“2018 ALARKO MBA Koçluk & Mentorluk Programı Töreni”
Alarko Holding Konferans Salonu’nda Gerçekleştirildi

A

larko İK, Alarko Yöneticileri (Mentor’lar) ve MBA Mezunlarımız
(Koç’lar) tarafından 2018’de hayata geçirilen ilk kurumiçi koçluk

programı “Alarko MBA Koçluk & Mentorluk Programı” başarı ile tamamlandı. Program kapsamında, ilk MBA Mezunlarımız (Koç’lar), İkinci MBA
Mezunlarımız (Mentee’ler) ve alanında en az 10 yıl Alarko’da en az 3 yıl ve
üzeri deneyim sahibi değerli Alarko Yöneticilerimiz (Mentor’lar) bir araya
gelmiş; bugünün liderleri ışığında kurumu geleceğe taşıyacak olan liderlere yol göstermek ve potansiyellerini gerçekleştirmelerinde onlara destek olmak amaçlanmıştır. Holding İK Moderatörlüğünde gerçekleştirilen
“Mentorluk & Koçluk Çalıştayları” ve çözüm ortağı PDR ve 2 Profesyonel
Koç eşliğinde gerçekleşen “Koçluk & Mentorluk Becerileri (Uygulama)”
eğitimlerinin ardından Nisan ayında birebir görüşmeler başlamıştır. 2018

ding Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Holding İK - MBA Koçluk

yılı programı ile her bir Mentee ile 4’er görüşme seansı, program genelin-

& Mentorluk Programı Kısa Sunumu ile başlayan tören; Alarko Holding

de ise toplam 172 görüşme seansı başarı ile tamamlanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ayhan Yavrucu’dan “Koç ve Mentorlar’a
Mesajlar”, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton Konuşması,

2018 ALARKO MBA Koçluk & Mentorluk Programı Töreni 08 Ekim 2018,

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Niv Garih Konuşması sonrası, Alar-

Pazartesi (15:00-17:30) tarihinde Alarko Holding Yönetim Kurulu, Üst

ko Holding ve Grup Koordinatörleri tarafından “Sertifikaların Takdimi” ile

Yöneticileri, Alarko Koç & Mentor & Menteeler’i katılımı ile ALARKO Hol-

devam etmiş ve kokteyl ile tamamlanmıştır.
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Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’den
Yeni Nesil CEO’lara Seminer

İ

zzet Garih, Özyeğin Üniversitesi ve Bizz Consulting işbirliği ile düzen-

Türkiye’de ilk defa düzenlenen programda katılımcılara “Yönetim Stratejileri

lenen “ Future CEO Executive Program” Sertifika Programı’nda yeni

& Motivasyon” konusunda eğitim veren İzzet Garih, seminer sonrası katılım-

nesil CEO’lara seminer verdi.

cıların sorularını yanıtladı.

Borsa İstanbul “Alarko Gong Törenleri”
B
orsada işlem gören halka açık şirketlerin ekonomi basınında gö-

lık 2018 tarihinde Alarko Holding A.Ş. Gong Töreni gerçekleştirildi. Borsa

rünürlüğünü arttırmak ve sermaye piyasalarında yatırımcılara

İstanbul’da, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili, Genel Koordinatör,

yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yapılan Borsa İstanbul Gong Tö-

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Borsa İstanbul Yetkilileri’nin katılı-

renleri çerçevesinde “Alarko Gong Törenleri” yapıldı. İlk olarak 6 Aralık

mı ile gerçekleştirilen törenler piyasa açılış ve kapanış anlarında Bloom-

2018 tarihinde Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş., takiben 14 Aralık

berg HT, A Para ve Ekotürk ekonomi kanallarında yayınlandı.

2018’de Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve son olarak 26 Ara-

22

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton,
TurkishWin New York Etkinliği’ne Katıldı

L

eyla Alaton, 12 Kasım 2018 Pazartesi günü
New York’ta gerçekleşen, küresel kızkardeşlik platformu olan TurkishWin (Turkish

Women’s International Network) etkinliğine katılarak
birçok platformda iş kadınlarına verdiği destek ve
umut dolu, ilham veren konuşmalarına bir yenisini ekledi. Alaton, yurt dışında yaşayan üst düzey iş
kadınlarına, iş hayatında kadın dayanışması ve örgütlenmesinin önemini örneklerle vurgulayan ve onların
hayat hikâyelerine dokunarak kendi tecrübelerini paylaştığı konuşmasıyla katılımcılara ilham verdi.

Leyla Alaton, Tink Koleji “Tink Talks” Etkinliğine Katıldı

T

eknolojiyi yakın ilgiyle takip eden Leyla Alaton, 10 Ekim 2018 Çarşamba günü Zeynep Dereli’nin kurucusu olduğu Teknoloji ve İnsan
Kolejleri okulunun Sancaktepe’deki kampüsünü ziyaret etti. Öğ-

rencilerin derslerine katılarak onlarla yakından tanışma ve konuşma fırsatı
buldu. Leyla Alaton Medikal Teknoloji ve Sosyal Medya gibi konulara değindiği
konuşması ile öğrencilerle kendi tecrübe ve birikimlerini paylaşarak, genç nesil ile keyifli ve verimli bir gün geçirdi.

Leyla Alaton Webrazzi Future Talks 2018’e Katıldı

T

ürkiye’nin en etkili internet konferansı olan Webrazzi Future
Talks etkinliği 28 Kasım 2018 Çarşamba günü Wyhndam Grand
Levent Otel’de gerçekleşti. Webrazzi’nin kurucusu Arda Kutsal,

dijital adaptasyon, sosyal medya kullanımı, şirketlerin dijitalleşmesi, inovasyona yatırım yapılması, teknoloji girişimleri gibi konularda Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Arda
Kutsal’ın sorularına cevap veren Alaton, bireysel ve kurumsal olarak dijitale adaptasyon konusundaki görüşlerini açıkladı. Dijital mecranın, doğru
kullanıldığında bilinç ve bilgi standardını yükselten bir platform olduğunu
belirten Leyla Alaton, dijitalleşmenin hem kişiler hem de kurumlar için
dinamikleşmenin ve genç kalmanın bir yolu olduğunu vurguladı.
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Alarko Holding A.Ş. Stratejik Planlama Müdürü
Tal Garih EIF 2018’e Katıldı

“11. EIF (Energy is Future) Uluslararası Enerji Kongresi” T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın destekleriyle, Global Enerji Derneği tarafından,
8-9 Kasım 2018 tarihlerinde Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi. Kongreye başta T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih
Dönmez, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank olmak üzere pek
çok devlet temsilcisi, yabancı bakan, yurtiçinden ve yurt dışından konuşmacılar ve enerji sektörünün üst düzey temsilcileri katıldı. Alarko Holding
Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih Kongrenin 1.günü, oturum başkanlığı ve moderatörlüğünü T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bakan
Yardımcısı Abdullah Tancan’ın yaptığı Dünya ve Türkiye Enerji Piyasaları
Paneli’ nde “Enerjinin Geleceği ve Toplum 5.0” konulu sunumuyla büyük
ilgi gördü. Kongrenin ikinci gününde ise “GÜYAD / Solar Energy Investors
Association Özel Oturumu” na panelist olarak katılan Tal Garih, yeni teknolojilere ve endüstri 4.0 alanlarının ülkemizde nasıl gelişebileceğine dair
fikirlerini katılımcılarla paylaştı.

BAU GSB Lansman

T

ürkiye’nin eğitim sistemine katma değer sağlayacak, kişileri

10 Mayıs 2018 akşamı yapılan bir lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

uluslararası standartlarda, profesyonel iş dünyasına hazırla-

BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel ve Rektör Prof. Dr. Şenay Yal-

mayı hedefleyen, uluslararası tanınırlığı ile seçkin bir araştırma

çın, yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyasından çok sayıda seçkin davet-

üniversitesi olan “Bahçeşehir Üniversitesi - Graduate School of Business”

li bu gecede hazır bulundu. BAU Graduate School of Business Yönetim
Kurulu Başkanı Tal Garih yaptığı açılış konuşmasında; 2016 yılından beri
çalışmalarının ivme kazandığını, BAU tarafından hayata geçirilen bu oluşumun Türkiye’de bir ilk olduğunu belirtti. Üniversitenin MBA ve işletme
yüksek lisans programlarına yön verecek bir ekosistem oluşturduklarından bahseden Tal Garih, herkesi bu heyecan ve gururu paylaşmak adına
“BAU Graduate School of Business” a davet etti ve başarılı bir öğretim yılı
dileyerek sözlerine son verdi. İş dünyasının önde gelen kişilerinden oluşan
bir ekibin ders verdiği okulda eğitimler İngilizce olarak veriliyor. Tal Garih
ve eğitim kadrosu, geleceğin eğitimi ile ilgili bir kitabın da yayım hazırlığı
içindeler.

Tal Garih Future Talks Etkinliğine
Konuşmacı Olarak Katıldı

O

rganizasyon 5 Aralık 2018 tarihinde Alarko İstikbal Kulübü ev
sahipliğinde Alarko Holding Konferans Salonunda gerçekleşti.
Alarko İstikbal Kulübü, Genç Fütüristler Derneği ve Yenibirlider

Derneğinden katılımcıları ve Alarko çalışanlarını ağırladı. Etkinliğin konuk
konuşmacısı Tal Garih idi. “Toplum 5.0 ve Enerjinin Geleceği” konu başlığıyla konferans veren Tal Garih, dünyada yarınları belirleyecek olan çok
önemli bir trendden; Endüstri 4.0. yani inovatif düşünceden ve bir adım
ötesinden, Japonların Toplum 5.0. yani süper akıllı toplum kavramlarından bahsetti. Tal Garih, bugünü etkili şekilde yönetmenin yolunun, geleceği
doğru şekilde öngörmekten geçtiğini, bu bağlamda da dijital dönüşümün

yan Tal Garih, video ve slideshowlarla desteklediği görsel ve interaktif

bir “zorunluluk” olduğunu aktardı. Her şeyin temeli olan enerji konusunda

sunumuyla tüm katılımcılarından ve sosyal medya takipçilerinden büyük

alternatif üretmek zorunluluğunu ve sürdürülebilirliğin önemini vurgula-

beğeni ve tebrik aldı.
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AİK 33.Dönem Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

M

erhum Dr. Üzeyir Garih ve merhum İshak Alaton tarafından
1985 yılında kurulan ve Alarko’nun gelecekteki uzman, yönetici ve teknisyenlerini yetiştirmeyi amaçlayan Alarko İstikbal

Kulübü’nün 2017-2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği Genel Kurul’u
12 Ekim 2018’de Holding Konferans Salonu’nda yapıldı. 34. Dönem Başkanı Cengizhan Bolat’ın ardından Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı
Niv Garih’in konuşmaları ile başlayan Genel Kurul, AİK’nın 33. Dönemi’nde
gerçekleştirilen faaliyetlerine ilişkin bilgi aktarımı ve 33. Dönem Yönetim
ve Denetleme Kurulu’nun ibra edilmesiyle devam etti. Genel Kurul 34. Dönem AİK Yönetim Kurulu’nun tanıtılması ile son buldu. AİK üyeleri, Genel
Kurul sonrasında düzenlenen ve tüm Alarko Holding çalışanlarının davetli
olduğu kokteyl ile 33. Dönem’e veda ettiler.

AİK ile Olimpos’ta Spor ve Eğlence

A

İK, Spor Komitesi etkinliği olarak planlamış oldukları Paintball ve ATV turunu birleştirip içine deniz ve tekne turu da katarak Antalya’nın Olimpos ilçesinde gerçekleştirdi. Antalya

Havaalanı’na indikten sonra otele yerleşilmesinin ardından AİK üyeleri ilk
olarak Çıralı bölgesinde doğayla iç içe bir noktada denize girip yol yorgunluğunu attı. Daha sonra yorucu fakat bir o kadar da eğlenceli olan paintball etkinliğini gerçekleştirdiler. İkinci gün kahvaltının ardından tekne gezisi
ile farklı koylarda güneşin ve denizin tadını çıkaran üyeler, üçüncü gün de
kahvaltının ardından ATV turu yaptı. Oldukça hareketli geçen 3 günlük
organizasyonun ardından otelden ayrılan katılımcılar İstanbul’a dönerek,
başka bir etkinlikte buluşmak üzere ayrıldı.

AİK 33. Dönem Kapanış
Partisi Boğaz’da Yapıldı
12 Ekim tarihindeki Genel Kurul’un ardından Arnavutköy iskelesinden kalkan tekne ile boğaz turuna çıkıldı. DJ performansı ve sürpriz çekilişlerin
renk kattığı gecede katılımcılar 33. Dönem’e keyifli bir şekilde veda etti.

AİK 33. Dönem ile Görgü
Görenek Kitabı Tanıtım
Etkinliği

A

nkara Büro çalışanları AİK 33. Dönem Ankara temsilciliğinin
düzenlediği “Bugünün Gençleri Yarının Büyükleri için Görgü Görenek” kitap sunumunda buluştu. 04 Ekim Perşembe günü An-

kara Büro Toplantı salonunda Anıtkabir, Ankara Hilton&Sheraton Otelleri
vb. projelerin mekanik tesisat müellifi ve aynı zamanda Anıttepe Rotary
Kulübü kurucu üyesi olan yazar Fatma Çölaşan ile kitabın sunumunu keyifli bir sohbet ortamında gerçekleştirildi. Sunum, Yazar Fatma Çölaşan’ a
çiçek ve plaket armağan edilmesiyle son buldu.
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TURİZM GRUBU

İngiliz Sanat Devi British Film Institute’ün
“Yaz Filmleri Haftası” İlk Kez Hillside’da Gerçekleşti

H

illside Beach Club, 24-31 Mayıs 2018 tarihleri arasınra İngiliz
sanat devi British Film Institute (BFI) ile yaptığı işbirliği çerçevesinde düzenlediği “Summer Screenings” etkinliği ile Türkiye’de

bir ilki gerçekleştirdi.
Hillside, “BFI Summer Screenings” haftasında, Jean-Pierre Jeunet’ten
Amelie’yi ikonik plajında, Wes Anderson’dan The Life Aquatic’i özel teknesinde gösterime sundu. Hillside’ın yıllar önce yarattığı sessiz plaj konsepti
“Silent Beach”te ise Charlie Chaplin’in City Lights filmini izleyen misafirler sanat dolu bir hafta yaşama imkânı buldu. BFI’ın çocuk filmleri ekibi
ise, çocuklar için kendi kısa filmlerini çektikleri bir atölye hazırladı (Make a
Film with BFI). BFI uzmanlığında montaj aşamasından geçen filmler ailele-

re özel bir gösterimde yayınlandı. Sinemada filmin başlamasını beklemek
bana her zaman heyecan vermiştir ama Hillside’ın etkileyici konumunda
yıldızların altında özenle seçilmiş bu filmleri izlemek unutulmaz oldu”
notunu paylaşan BFI baş küratörü Will Massa’nın misafirlerle bir araya
geldiği gösterimler öncesinde özel film söyleşileri de gerçekleştirildi. Haftanın kamera arkası görüntülerini ise BAFTA ödüllü ünlü yönetmen Toby
Lloyd çekti.

Fitness Dünyasının En Gelişmiş Ekipmanı ARTIS®,
Türkiye’de Spor Kulüplerinde Ilk kez
Hillside City Club’da Yer Aldı

E

gzersizlerin verimliliğini artırırken sunduğu kullanıcı dostu
özellikleri ile de eşsiz bir deneyim sunan, son teknoloji ürünü bu ekipmanlar Türkiye’de spor külüplerinde ilk kez Hillside

Etiler’de yer aldı.
Chelsea, Inter gibi futbol takımları ve Rafael Nadal, Christiano Ronaldo gibi
dünyaca ünlü sporcuların egzersizlerini gerçekleştirdikleri Techonogym
ARTIS ekipmanları, tasarım estetiği ve teknolojik özellikleri ile öne çıkıyor. Antrenman esnasında yakılan kalori, kat edilen mesafe, hız ve tempo
gibi verilerin aktarımını yapabilen Technogym ARTIS serisi ekipmanların
sunduğu mükemmel çözümlerle, bir atlet gibi antrenman yapılabiliyor ve
fitness performansında gözle görülür bir artış sağlanıyor.
Hillside üyeleri, Apple Watch uyumu ile yakılan kalori, kat edilen mesafe,
hız ve tempo gibi geçmiş egzersiz deneyimini kaydeden teknoloji, Netflix
bağlantısı ve dünyanın farklı pek çok noktasından özel çekimlerle hazırlanmış parkurlarda koşma imkânı da buldu. Tasarım ve teknolojisi ile ön
plana çıkan ve Compasso D’oro (Altın Pergel) ödüllü tasarımı ile bu özel
seri, antrenman deneyiminde bağlanılabilirlik, sürdürülebilirlik ve tasarımı birleştiren tek ekipman olma özelliğini de bulunduruyor.
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HillsideNOW!
Yeni Sezonunda 8 Milyon Erişim Sayısına Ulaştı

H

illsideNOW, Türkiye’de bir ilke imza atarak Instagram Stories
üzerinden yayınladığı bölümleri ile takipçilerine bugüne kadar
birbirinden farklı ilgi alanlarını kapsayan içerikler sunarak son

6 ayda 8 milyon erişime ulaştı. Instagram story üzerinden yayın yapan ilk
dergi olma özelliğini taşıyan HillsideNOW, dünyadaki trendleri yakından
takip ederek en taze içerikleri sunan bir sosyal medya hesabı olarak öne
çıktı. Konuları arasında yeni keşfedilen mekânlar, etkinliklerden ayrıcalıklı
görüntüler, yeme – içme trendleri, tarifler, güncel olaylarla ilgili merak
edilen bilgiler bulunan HillsideNOW, her gün merakla beklenen içerikleriyle kemikleşmiş bir takipçi kitlesi oluşturdu. İlham veren işleri ve kişilikleri ile öne çıkan isimlerle yaptığı röportajlar da HillsideNOW’ı ayrıcalıklı
bir yerde konumlandırdı. Bugüne kadar Azra Kohen, Serdar Erener, Tolga
Karaçelik, Nilay Örnek, Ayşe Boyner ve Onur Baştürk gibi ses getiren ve
paylaşılan röportajları kanalında yayınlayan HillsideNOW öncü konumunu
sürdürmeye devam etti.
Kurumsal yayıncılığın ilk örneklerinden biri olmasının yanında seçkin ve
prestijli bir yayıncılık anlayışıyla örnek alınan ve saygı duyulan bir konuma
sahip olan Hillsider Magazine’de de NOW içeriklerinin yer aldığı bir bölüm
hayata geçirildi. Yarattığı özgün çizgisi ile kaliteli ve nitelikli yayıncılığın adresi olarak kabul edilen Hillsider Magazine, HillsideNOW kanalı ile dijital
dünyanın dinamiklerine uyum sağlayıp, dergicilik sektöründe öncü bir atılım gerçekleştirdi.

Hillside City Club’da Yeni Sezon Başladı

H

illside programında yer verdiği, dünyada son trend mindfulness akımının, kardiyo ile bir araya geldiği “Mindfulness
Cardio”, meditasyon ve nefes çalışmasının birleşimiyle iyi

hissettiren “Nefes Terapisi” ile üyelerine beden ve ruh dengesini sağlayan grup derslerini deneme imkânı sundu.
Hillside City Club, yüksek tempo arayanlar için de yeni sezon programında farklı alternatiflere yer verdi. “Cycle Studio” müziğin ritmi
ile yüksek tempolu bir kardiyo deneyimi yaşatmayı sağlarken, “Essentrics” dersi güçlü, esnek ve hızla değişen kaslara sahip olmayı
sağlaması ile öne çıktı. Kasların dayanıklılığını artırmaya yardımcı
HITT antrenmanlarının daha düşük tempolu versiyonu “Low Intensity Interval” ve gözlerin kapatılarak yapıldığı “Black-out Functional
Training” zihin - beden bağlantısını yakalamak isteyenler için önerilen dersler oldu. Aktif dinlenme antrenmanlarından, sıradışı ve
eğlenceli grup derslerine kadar bir çok farklı seçeneğin bulunduğu
Hillside’in yeni sezon programı, sunduğu ezberbozan alternatiflerle
tüm ilgi alanlarına hitap ediyor.
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“Edutainment” Akımının Öncüsü Hillside Beach Club,
Yeni Atölyelerini Misafirleri ile Buluşturdu

24-29 Eylül’de gerçekleşen ve sporseverlere hayallerindeki tatili yaşatan

beslenme uzmanlarından Rhiannon Lambert’ın 2 farklı atölyesine ev sa-

Summer Challenge boyunca deniz kenarında cycling partileri, Fethiye’nin

hipliği yapan Hillside’da beslenme hakkında doğru bilinen yanlışlar konu-

muhteşem doğası eşliğinde koşu ve yürüyüş parkurları ve daha birçok

şuldu. Rhiannon Lambert’in uzun süre İngiltere’de çok satanlar arasında

spor aktivitesi bir araya geldi. 30 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçek-

bulunan kitabını da imzaladığı etkinlik misafirler tarafından oldukça ilgi

leşen ve bir Hillside klasiği olan Feel Good Week ise misafirlere günün her

gördü.

anını keyifle değerlendirebileceği zengin bir program sundu. Soundala,
Ajna Light, Kristal - Nefes Terapisi ve Aromaterapi gibi iyi hissettiren yeni

Feel Good Week dönemine özel olarak düzenlenen entkinlikler arasında

atölyelerle dolu hafta boyunca ilham verici keşifler Hillside misafirleri ile

ise ilham verici hayat hikâyesini anlattığı TED konuşması ile de öne çıkan

buluştu.

ve dünyaca ünlü markaların yüzü olarak ünlenmiş koşucu, master trainer
Adrienne Lambert’ın “Sweat & Sculpt” dersi vardı. Enerji veren müzikler

Konuklarına unutulmaz anılar kazandırmak için tüm detayları en ince ay-

eşliğinde gün batımında gerçekleşen dersler ile misafirler bu ünlü egzer-

rıntısına kadar düşünen Hillside Beach Club, ağırladığı eğitmenlerle de

siz rutinini deneme imkânı buldu.

farkını ortaya koydu. Summer Challenge haftasında İngiltere’nin en ünlü
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