
Dünyamız

Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
yapılacak ikinci etap çevre yolu 
için açılan ihaleyi kazanan Alarko 
Taahhüt Grubu ile Romanya 
Ulusal Karayolları İdaresi (CNAIR) 
arasındaki sözleşme 11 Mart 2019 
tarihinde gerçekleştirilen törenle 
imzalandı. Bir diğer yurt dışı 
projesi olan ve tasarım işlerine 
12 Nisan 2018’de başlanan toplam 
66 km’lik Kazakistan Almatı 
Çevre Yolu Projesi 2022 sonunda 
tamamlanacak. Yurtiçinde ise 
M7 hattı olarak bilinen Kabataş – 
Mecidiyeköy – Mahmutbey Metro 
Projesi’nin birinci etabının ilk 
tren hareketi başarılı bir şekilde 
tamamlandı. Sanayi ve Ticaret 
Grubumuz’da Alarko Carrier’e yurt 
içinde İklimlendirme Sanayicileri 
İhracatçılar Birliği tarafından 
ihracat başarısı ödülü, Toshiba 
tarafından ise “EMEA Bölgesi-En 
İyi Satış Büyümesi” ödülü verildi. 
Halka açık şirketlerimizden Alarko 
Holding A.Ş., Alarko Carrier 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alarko 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 
A.Ş.’nin 2018 yılı faaliyetlerinin 
değerlendirildiği olağan Genel 
Kurulları Mart ve Nisan aylarında 
yapıldı. İngiltere’nin en büyük 
gazetesi Financial Times’ın prestijli 
eki “How to Spend It” dergisinde 
“Cennet Bulundu” başlığı ile yer 
verilen tatil köyümüz Hillside 
Beach Club, 2019 yaz sezonunu 15 
Nisan 2019’da açtı. Haziran 2019 
sayımızdan sadece bazı başlıklarla 
verdiğimiz bu özet haberleri ve 
fazlasını dergimizin sayfalarında 
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Şirketlerimiz 
yurtiçi ve 
yurtdışında 
yeni ihalelere 
imza atarken, 
tamamlanan 
proje ve 
çalışmalarıyla 
da birçok ödüle 
değer görüldü.
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YENİDEN KALKINMA DÖNEMİNE GİRERKEN

Çok değerli dostlarımız ve paydaşlarımız,

Ülkemiz 2019’un ikinci yarısı ile birlikte hayırlı-

sıyla seçimleri geride bırakmış oldu. Artık eko-

nomimizin yeniden toparlanma ve kalkınması 

için seçim kampanyaları ile bölünmeyecek bir 

dört yılımız var. Bu zamanın çok verimli kulla-

nılması ile genel kapsamda ekonomik kalkınma 

ve refahımız artmaya devam edecektir. 

Geçtiğimiz altı aylık durgunluk dönemi şirke-

timizin özellikle odaklanmış olduğu finansal 

yönetim faaliyetleri ile başarılı bir şekilde geç-

miştir. Enerji Grubumuzda yapmış olduğumuz 

önemli yatırımlar için kullandığımız kredilerin 

geri ödemelerine başarıyla devam ediyoruz. 

2018 yılında yaklaşık 135 milyon dolar geri öde-

me gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Grubumuzun 

net borç seviyesinin istikrarlı bir şekilde düşü-

rülmesine bu yıl da devam edilecektir. Kredilerin 

geri ödemeleriyle birlikte net varlık değerimiz 

yükselmekte, dolayısıyla enerji ve diğer sektör-

lerimizde yeni yatırımlar için motivasyonumuz 

artmaktadır.

2018 yılında ihalesine girerek işletmesini devir 

aldığımız Gönen Hidroelektrik Santrali çok doğ-

ru bir zamanda kazanılan bir ihale olmuştur. 

Hidroelektrik santrallerimiz 2019 yılı başında 

verimli geçen yağışlı dönemle birlikte rekor 

üretim gerçekleştirmektedirler. Bu da göster-

miştir ki enerji yatırımlarımızın yenilenebilir kay-

naklı santrallere kaydırılarak portföy dengelen-

mesi politikamız risk dağıtımı açısından doğru 

bir strateji olmuştur. 

2019 yılı Nisan ayında grup şirketlerimizin ve 

Holding’imizin olağan genel kurullarını başarı ile 

gerçekleştirdik. Yatırımcılarımızın genel kurulla-

ra ilgisi bizleri ziyadesi ile memnun etti. Genel 

kurullar esnasında yatırımcılarımızın sorduğu 

sorular ve ileriye yönelik dile getirdikleri görüş-

leri dikkatle not ettik, cevaplarımızın tatminkâr 

bulunduğunu gözlemledik. 

Yatırımcı ilişkileri ile ilgili bu yıl attığımız bir di-

ğer adım ise Holding’imize yatırımcı ilişkilerin-

den sorumlu direktör seviyesinde kıdemli bir 

yöneticinin atamasını gerçekleştirmemiz oldu. 

Bu atama ile birlikte grubumuzun yatırımcı iliş-

kilerinin çok daha verimli hale geleceğine inanı-

yoruz. 

Sanayi ve ticaret alanında faaliyet göstermekte 

olan Alarko Carrier ortaklığımız bu yıl hızlan-

dırdığı dijitalleşme hamlesi ile çok daha çağdaş 

bir kuruluş olma yolunda ilerliyor. Alarko ola-

rak Türkiye’deki 64 yıllık geçmişimiz ile ısıtma, 

soğutma ve havalandırma alanında en takdir 

edilen markalardan biri olduk, daha sonra Alar-

ko Carrier ortaklığı ile bu liderliğimizi devam et-

tirdik. Bünyemizde pazarladığımız üst segment 

ürünlerle her türlü pazar koşulunda öncü ol-

maya devam edeceğimize inancım tamdır. Özel-

likle yaz aylarında ekonomimizin de biraz daha 

toparlanarak hareketlenmesi ile birlikte hızlan-

masını beklediğimiz klima satışları için ekibimi-

zin yapmakta olduğu hazırlıklarda kendilerine 

başarılar dilerim. 

Önümüzdeki sayfalarda göreceğiniz gibi taah-

hüt sektörümüzde Romanya’da almış olduğu-

muz ilk otoyol işinin imza töreni geçtiğimiz ay-

larda gerçekleşti. Bu taahhüt projesinin devam 

edecek olan diğer fazının olumlu neticesinin de 

2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşeceğini 

ümit etmekteyiz. Bu ve diğer projeler ile ülke-

mizin en önde gelen müteahhitlik şirketlerinden 

biri olma vasfımızı devam ettirmekteyiz. 

Turizm alanında medarı iftiharımız Hillside Be-

ach Club’ımız da sezona tam doluluk ile başla-

mış durumda. Üst hakkına sahip bulunduğumuz 

bu tesisin 17 yıl kalmış olan kullanım süresinin 

tekrar 49 yıla çıkarılması ile ilgili prosedür ta-

mamlanmak üzeredir. Üst hakkı sahibi Alarko 

GYO A.Ş. ve işletmeci konumundaki Turizm Gru-

bumuz için sevindirici olan bu gelişme şirket de-

ğerlerimize olumlu olarak yansıyacaktır.

Sürekli gelişim ve değişimin kaçınılmaz olduğu 

günümüzde, ülkemiz için var gücümüzle üret-

meye ve çalışmaya devam edeceğiz.

Sizleri sevgi ve saygı ile selamlarken önümüz-

deki yaz aylarını hep birlikte sağlık, barış , huzur, 

bolluk ve bereket ile geçirmemizi dilerim. 

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı
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aahhüt Grubumuzun yapımını üstlendiği Romanya Bükreş Çev-

re Yolu Projemizin 11 Mart 2019 tarihindeki sözleşme imzasını 

müteakip, 10 Nisan 2019 tarihinde İşveren Romanya Ulusal 

Karayolları ve Altyapı İdaresi (CNAIR) tarafından verilen resmi işe başla-

ma talimatı ile çalışmalara başlanmıştır. Bükreş Çevre Yolu inşaatı proje-

si, şehir merkezini çevreleyen güney kuşağı kapsamında, bölünmüş yol 

statüsünde planlanmıştır. Toplam uzunluğu 100,9 km’dir ve 3 ayrı lottan 

oluşmaktadır. Alarko Taahhüt Grubu olarak genel proje kapsamdaki işler-

den 16,3 km’lik Lot-2 kısmının tasarım ve imalat işlerinin yerine getirilmesi 

üstlenilmiştir. Yapımını üstlenmiş olduğumuz otoyolun bu kısmına ait işle-

rin proje bedeli 750.849.942,12 Lei dir (yaklaşık 163 milyon Euro). 

Projemiz, teknik özellikleri olarak 140 km dizayn hızına göre çelik bariyer 

ile bölünmüş orta refüjlü 2 x 2 şeritli otoyol statüsünde projelendirilecek-

tir. Yapım işleri, Avrupa Birliği standartları ve ülke mevzuatına uygun tüm 

onay ve izinler tamamlandıktan sonra başlatılacaktır. Proje kapsamında 5 

adet otoyol köprüsü ve viyadük, 10 adet üst geçit köprüsü, 2 adet kavşak 

düzenlemesi, 1 adet işletme ve bakım alanı, 2 adet geçici park alanı, otoyol 

trafik düzenleme ve yolcu bilgilendirme sistemleri (ITS) ve diğer kapalı 

güvenlik sistemleri, muhtelif yol aydınlatma ve bitirme işleri yapılacaktır. 

Sözleşme kapsamındaki işlerin süresi; 12 ay proje hazırlık ve inşaat izinle-

rinin alınması, 30 ay inşaat yapım süresi olup, 60 ay garanti periyodu ile 

toplam 102 aydır.

Proje tasarım işleri kapsamında mevcut durumda; sahada hali hazır ha-

rita alımları, zemin mekaniği parametre tespitleri için zemin etütleri, 2. 

Dünya Savaşı kalıntıları olarak patlayıcı mühimmat araştırma çalışma-

ları, arkeolojik alanlarda yapılan ön araştırma çalışmaları ve tasarım kri-

terleri oluşturma çalışmaları devam etmekte olup, bu işlerin akabinde 

kavramsal projeler ve detay uygulama projeleri çalışmalarına başlanıla-

caktır. Bahis konusu olan bu 12 aylık süreçte; gerekebilecek ilave kamu-

laştırma işleri, tasarım ve imalat iş programının hazırlanması, tüm imalat 

projelerinin hazırlanıp onaylanması ve inşaat izinlerinin tamamlanması 

yer almaktadır.

Bükreş Çevre Yolu Projesi Başlıyor

T

omanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak ikinci etap çevre yolu 

için açılan ihaleyi kazanan Alarko Taahhüt Grubu ile Roman-

ya Ulusal Karayolları Altyapı İdaresi (CNAIR) arasında sözleş-

me imzalandı. Bükreş’te Ulaştırma Bakanlığı’nda, 11 Mart 2019 tarihinde 

gerçekleştirilen imza törenine, Romanya Ulaştırma Bakanı Razvan Cuc ile 

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Topluluk İcra Kurulu 

Başkanı Ayhan Yavrucu, Alarko Taahhüt Grubu Genel Müdürü Alper Kap-

tanoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gafuroğlu katıldı.R
Bükreş Çevre Yolunun İmza Töreni Yapıldı
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aahhüdümüz altında yapımı devam etmekte olan 22,5 kilo-

metre uzunluğunda, 19 istasyon ve bir depo sahasından olu-

şan M7 hattı olarak bilinen Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 

Metro Projesi’nin birinci etabının ilk tren hareketi Sayın Belediye Başka-

nımız ve çok kıymetli yöneticilerimizin katılımları ile beraber başarılı bir 

şekilde tamamlanmıştır.

Mecidiyeköy-Mahmutbey istasyonları arasında yürüyen merdiven, asan-

sör ve peron ayırıcı kapı sistemleri ile birlikte diğer elektromekanik ve ince 

inşaat işlerinin test ve devreye alma çalışmaları ile tren hareketi testleri 

büyük bir hızla devam etmektedir. Kabataş ile Mecidiyeköy istasyonları 

arasında tünel açma faaliyetleri kapsamında Hat-2’de TBM kazı imalat-

ları tamamlanmış olup, Hat-1’de TBM kazı imalatlarında çok riskli olan 

Beşiktaş bölgesi başarılı bir şekilde geçilmiştir. Yıldız istasyonuna doğru 

kazı imalatına devam edilmektedir. Projenin tamamlanması ile İstanbul’un 

yoğun trafiğine nefes aldıracak olan 19 istasyon ve 1 depo bakım saha-

sından oluşan metro projemiz hem CO2 salınımının azaltılmasına fayda 

sağlayacak hem de ilçeler arası ulaşım süresini ciddi ölçüde azaltacaktır.

Projemiz kapsamında, (F1) Kabataş-Taksim füniküler hattı ile Kabataş is-

tasyonunda, (M2) Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile Mecidiyeköy istas-

yonunda, (M3) Bakırköy İDO-Kirazlı-Kayaşehir metro hattı ile Mahmut-

bey istasyonunda, (M11) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile 

Kâğıthane istasyonunda, (T1) Eminönü-Kabataş tramvay hattı ile Kabataş 

istasyonunda, (T4) Topkapı-Sultançiftliği tramvay hattı ile Karadeniz Ma-

hallesi istasyonunda, (T5) Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile Alibeyköy 

istasyonunda, Metrobüs ile Mecidiyeköy istasyonunda, deniz yolu ulaşımı 

ile Kabataş ve Beşiktaş istasyonlarında entegrasyon sağlanacaktır.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Projesi ile; Beşiktaş-Mecidiyeköy 

5,5 dakika, Mecidiyeköy-Alibeyköy 7,5 dakika, Çağlayan-Gaziosmanpaşa 

13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 dakika, Mahmutbey-Mecidi-

yeköy 26 dakika, Beşiktaş-Mahmutbey 31,5 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 

39,5 dakika, Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 dakika, Mahmutbey-Üs-

küdar 44,5 dakika, Mahmutbey-Kadıköy 52 dakika, Mahmutbey-Sabiha 

Gökçen Havalimanı 95,5 dakika olacak şekilde ulaşım sağlanabilecektir.

T

Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey Projesi’nde
İlk Tren Hareketi Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı
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azakistan’ın ilk büyük Kamu-Özel sektör ortaklığı projesi olan 

ve Almatı eyaletinin Karasay ili ve Talgar ilçelerinden geçerek 

çevre yolu şeklinde projelendirilen hattın uzunluğu 66 kilomet-

redir. Yolun 14,5 km’lik kısmı 4 şerit, 51,5 km’lik kısmı ise 6 şerit olarak 

tasarlanmıştır. Yol üzerinde 7 adet kavşak, 15 viyadük, 21 köprü ve 7 adet 

alt geçit bulunmaktadır. Bu proje ile şehir içindeki trafik sıkışıklığının önemli 

ölçüde önlenmesi beklenmektedir.

Batı Çin – Batı Avrupa uluslararası otoyolu projesinin bir parçası olan Bü-

yük Almatı Çevre Yolu projesi Kazakistan’ın ilk büyük Kamu-Özel Sektör 

ortaklığı (Public-Private Partnership) projesidir. Petrol ve Gaz sektörü dı-

şındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım projesi olarak öne çıkan Bü-

yük Almatı Çevre Yolu projesi, şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü hafif-

letecek 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. 

Proje garantörü Kazakistan Cumhuriyeti Endüstri ve Altyapı Kalkınma 

Bakanlığı, yüklenici Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. - Mak-

yol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. - SK Engineering & Construction 

Co. Ltd. - Korea Expressway Corporation konsorsiyumudur. Kazakistan 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan huzurunda, Alarko Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ayhan 

Yavrucu tarafından imzalanan protokolü müteakip, Kazakistan Endüstri 

ve Altyapı Kalkınma Bakanlığı ile Konsorsiyum ortakları arasında 7 Şubat 

2018 tarihinde imzalanan sözleşmenin toplam bedeli 512.352.867.000 

KZT (yaklaşık 1.668.467.067 USD)’dir. 

Alsim Alarko olarak yapımdaki ortalık payımız %33,4’dür. Projenin inşaat 

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

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

neering Procurement and Construction’) olarak belirlenmiştir. Toplam 6 

lottan oluşan yolun uzunluğu 66 km olup, 14,5 km’lik kısmı 4 şerit, 51,5 

km’lik kısmı ise 6 şerit olarak tasarlanmıştır. Ana yol gövdesi beton, bağ-

lantı yolları ise asfalt olacaktır. Yol üzerinde 7 adet kavşak, 15 viyadük, 21 

köprü ve 7 adet alt geçit bulunmaktadır. Toplam viyadük uzunluğu 1.716 

metre, köprü uzunluğu 1.251 metre, alt geçit tünel uzunluğu 243 met-

re, menfez sayısı 154 adet olmak üzere uzunluğu 7.445 metredir. Köprü 

işleri kapsamında toplam 42 bin metre fore kazık, 15 bin metre çakma 

kazık uygulaması yapılacaktır. Proje kapsamında 26 milyon m3 toprak 

işi, 2,3 milyon ton subbase, 1,4 milyon ton base, 532 bin ton asfalt ve 

406 bin m3 beton yol uygulaması yapılacaktır. Köprü, sanat yapıları ve Yol 

Kontrol Merkezi binası yapımında 253 bin m3 beton kullanılacaktır. Proje 

kapsamında kırılacak olan agrega miktarı 6,8 milyon ton olarak gerçek-

leşecektir. Kavşaklarda ve 100 mt’den uzun sanat yapılarında aydınlatma 

yapılacaktır. Çevre düzenleme işleri kapsamında 1,8 milyon m2 alan yeşil-

lendirilecek, 60 bin adet ağaç dikilecektir. Yerleşim yerleri güzergâhında 

toplam 6,4 km ses bariyeri ve yol güzergâhı boyunca 142 km tel çit mon-

tajı yapılacaktır. 

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 bilgilendir-

me sistemlerini içerecektir. Projenin bina mobilizasyon işleri büyük oranda 

tamamlanmıştır. 440 ton/sa’lik agrega kırma tesisinin kurulum işleri baş-

lamıştır. 350 ton/sa’lik kırma tesisinin üretimi Türkiye’de tamamlanmış ve 

yakın zamanda nakliyesine başlanacaktır.

Proje tasarım işlerine 12 Nisan 2018 tarihinde imzalanan sözleşme ile baş-

lanmıştır. Onaylı projeler doğrultusunda 2 lotta (Section 4 ve 8b) servis 

yolu, kazı sıyırma, kamulaştırması yapılmış hat güzergâhı üzerindeki mev-

cut evlerin yıkımı, menfez, gaz, elektrik, su deplasesi ve arkeolojik işleri-

ne 27 Nisan 2019 tarihinde başlandı. Finansal kredi işlemlerinin tamam-

lanması ile birlikte 25 Temmuz 2019 tarihinde diğer 4 lotunda yapımına 

başlanması planlanmaktadır. Projenin, 2022 yılı sonunda tamamlanması 

hedeflenmektedir.

Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi Başladı

K
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MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’dan 
Çağrı Merkezi Ziyareti

MEDAŞ, Muhtarlardan Gelen Taleplere Öncelik Veriyor

MEDAŞ’tan Ödüllü Proje Yarışması

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), çağrı merkezinin 2018 

yılı başarısını Karatay’da bulunan yerinde çalışanlarıyla birlik-

te kutladı. MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş çağrı merkezi 

çalışanlarını ziyaret etti. 2018 yılında çağrı merkezinin gösterdiği yüksek 

performanstan dolayı çalışanları tebrik eden Uçmazbaş, “Çağrı merke-

zimizi Konya’ya taşıdıktan sonra 41 olan çalışan sayımızı 150 ye çıkardık. 

Böylelikle Konya gençlerine istihdam sağladık ve aynı zamanda Alo 186’ya 

ulaşım sorununu giderdik ve müşteri memnuniyetini artırdık. 2018 yılında 

2 milyonun üzerinde çağrı karşıladık. Bizi arayanların %96’sı 20 saniyenin 

altında bir sürede karşılarında bir arkadaşımızla buluştu” dedi.

Uçmazbaş ayrıca, MEDAŞ’ın en önemli kriterlerinden olan, müşterilerin 

talep ve şikâyetlerine yönelik doğru işlemin hızlıca yapılması ve müşte-

rinin doğru bilgilendirilmesinin sağlanabilmesi için çağrı merkezi perso-

nelinin yeterli bilgi ve deneyime sahip olması gerektiğini, bu amaçla 2018 

yılında çağrı merkezi çalışanlarına 20.000 saatin üzerinde eğitim verdik-

lerini aktardı. Gösterilen tüm çabaların karşılığının kendilerine “müşteri 

memnuniyeti” olarak döndüğünü vurgulayan Erol Uçmazbaş, MEDAŞ’a iki 

yıldır bu gururu yaşatan çağrı merkezi çalışanlarına emeklerinden dolayı 

teşekkür etti.

eram Elektrik Dağıtım A.Ş., gelişen teknolojiye ayak uydurmak, 

müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve interaktif bir etkile-

şim sağlamak amacıyla 2017 yılında muhtarlar için “Muhtarlar 

İletişim Merkezi Programı” ve “Muhtar Whatsapp Hattı”nı devreye almış 

ve bu uygulamalarla muhtarlardan gelen şikâyet ve talepleri önceliklen-

direrek, anlık olarak ilgili birimlere iletebilme imkânı sunmuştu. Bunun 

neticesinde, 2018 yılında bu iletişim kanallarından 984 adet başvuru aldı 

ve bu başvuruların mevzuata uygun olan 824 adedi ortalama 1 gün içe-

risinde çözüme ulaştırıldı. Genel Müdür Erol Uçmazbaş, “Yerel yönetim-

de muhtarlarımızın önemini biliyoruz. Bu nedenle, muhtarlarımızın öneri, 

şikâyet ve taleplerine en hızlı şekilde çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. 

Kurduğumuz bu iki sistemle amacımız en kısa sürede geri dönüş yapmak-

tır. Önemli olan bu talepleri almak değil, bu gelen taleplerle ilgilenmek. Biz 

buna önem verdik ve takip ettik” dedi. 

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), gelişen yeni teknolojileri 

ve elektrik dağıtım sektörüne etkilerini yakından takip ederek, 

eğitime her alanda önem ve destek vermeye devam ediyor. 

MEDAŞ, gençlerin içindeki mucitle tanışmalarına yardımcı olmak, neler 

yapabileceklerini keşfetmeleri için fırsat sunmak amacıyla “Genç Fikrin 

Enerjiye Dönüşsün” proje yarışmasını başlatıyor. MEDAŞ, bu proje yarış-

ması ile enerji verimliliğini artıracak, ülkemiz ve insanlığa katkı sağlayacak 

projeleri ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu yıl birincisi düzenlenen yarışma-

ya, MEDAŞ’ın hizmet alanı içerisinde yer alan Konya, Karaman, Aksaray, 

Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de bulunan üniversite öğrencileri kabul edili-

yor. Ödüllü proje yarışmasına katılım için altı il içindeki üniversitelerde ön 

lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak yeterli. Başvurular www.

meramedas.com.tr web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

M

M

M
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MEDAŞ Geleneksel Çözüm Ortakları 
Buluşmalarına Kırşehir’de Başladı

MEDAŞ, Küçük Sanatseverleri Ağırladı

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), her yıl geleneksel olarak 

elektrik mühendisleri ve elektrik fen adamlarının katılımıy-

la düzenlediği bilgilendirme ve görüş alışverişi toplantıları-

na Kırşehir’de başladı. MEDAŞ’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya 

MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, Tüketici Hizmetleri 

Müdürü Mustafa Sağlam, Proje ve Kamulaştırma Müdürü Ethem Konar, 

Kırşehir’de görevli İşletme Sorumluları, Kırşehir Elektrikçiler ve Elektro-

nikçiler Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu ile serbest çalışan elektrik mühen-

disleri ve elektrik fen adamları katıldı. MEDAŞ yetkililerinin enerji talepleri, 

proje onayı ve tesis kabulü konularında yaptığı sunumlarda; uygulama 

değişiklikleri ile hizmet kalitesinin artırılması ve bağlantı süreçlerinin iyi-

leştirilmesi için yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sonrasında karşılıklı görüş 

alışverişinde bulunulan toplantı, mühendisler ve fen adamlarının uygu-

lamalar ile ilgili talep ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.M

anata her daim destek sağlayan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş, 

MEDAŞ sanat galerisinde Özel Konya Nesibe Aydın Anaokulu 

öğrencilerini ağırladı. Okul öncesi dönemde görsel öğelerle sa-

nat etkinlikleri aracılığıyla tanışan çocukların ömür boyu karşılaşacakları 

görsel simgeleri daha hızlı ve daha doğru algıladıkları, böylece hayatla-

rının her döneminde duygu ve düşüncelerini gerek metin gerek resim ya 

da diğer görsel sanatlarla çok daha iyi ifade edebildikleri temelinden ha-

reketle gerçekleştirilen etkinlikte, MEDAŞ Sanat Galerisi’ni ziyarete gelen 

öğrencilerle Hikmet Şahin’in Re-Vizyon isimli sergisinin gezilmesinin ardın-

dan, “Kaleli Sanat Merkezi” sahibi Muhsin Kaleli önderliğinde öğrenciler-

le birlikte tuval üzerine resim etkinliği gerçekleştirildi. Çocukların sanata 

yönlendirilmesine katkı sağlayan MEDAŞ yetkililerine Nesibe Aydın Anao-

kulu tarafından teşekkür sertifikaları verildi. 

S

MEDAŞ Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) 

Antalya´da çalışanlarıyla birlikte Ge-

nel Koordinasyon Toplantısı gerçek-

leştirdi. Diamond Premium Hotel’de düzenlenen 

toplantıya 180 kişiye yakın personel katıldı. 2 

gün süren programda sunumların yanı sıra ça-

lışan motivasyonu için çeşitli aktiviteler de dü-

zenlendi. Koordinasyon toplantısının gündemini 

2018 yılı ve 2019 yılının ilk çeyrek faaliyetleri 

oluşturdu. Toplantının ilk gününde, yapılan faa-

liyetler değerlendirilerek; yeni projeler, yatırım-

lar, iyileştirilecek süreçler ele alındı. İkinci otu-

rumda ise genel değerlendirmeler ve kapanış 

konuşması gerçekleştirildi.

M
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Turizm Destekçisi MEDAŞ

MEDAŞ’tan Köy Okullarına 
Duyarlı Hareket 

elçuklu Belediyesi’nin Sille’nin çehresini değiştirmek amacıyla yap-

tığı çalışma kapsamında Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 

yapılan yatırım tamamlandı. Konya’nın erken dönemlerinden itiba-

ren zengin bir kültürel birikime ev sahipliği yapan ve günümüze ulaşabilen 

kültür varlıklarının yanında Türk İslam Kültür zenginliklerine sıkı sıkıya bağlı 

olan Sille’ye yapılan 700 bin liralık yatırım tamamlandı. Yerli ve yabancı bir-

çok turistin gözdesi olan Sille’de göze hoş görünmeyen ve Sille siluetini bozan 

havai hat yer altına alındı. Ayrıca son dönemlerde Sille’nin gözdesi olan Sille 

Barajı’na giden cadde üzerine de aydınlatma yapıldı. MEDAŞ tarafından yapılan 

açıklamada, söz konusu yatırımın süresi içinde tamamlanmasından ve Konya 

turizmine katkıda bulunmaktan dolayı duyulan memnuniyet ifade edildi. 

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), eğitime her alan-

da önem ve destek vermeye devam ediyor. Kültürel ve 

sosyal alanda çokça adından bahsettiren MEDAŞ, yü-

rütmüş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yaratıyor. 

3 yıl önce başlatmış olduğu “Kardeş Okul” projesiyle hizmet alanı 

içerisindeki okullara kıyafet yardımı gerçekleştiren MEDAŞ, yar-

dımın bu yılki ayağını, Niğde Ulukışla Horoz Köyü Şehit Mehmet 

Zengin İlköğretim Okulu, Niğde Bor Kayı Köyü Ayşe Aydoğan İl-

köğretim Okulu ve Nevşehir Derinkuyu Güneyce Köyü İlköğretim 

Okulu öğrencilerine çeşitli hediyeler vererek; Niğde Bor Kayma-

kamı Bekir Sıtkı Dağ, Bor Belediye Başkanı Sıtkı Erat, Bor İlçe Milli 

Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru ve Ulukışla İlçe Milli Eğitim 

Müdür Yardımcısı katılımıyla gerçekleştirdi. 

S

M

MEDAŞ Yönetimi, Arıza-Bakım Elemanları ile Bir Araya Geldi
eram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 

Nevşehir’de arıza-bakım elemanları ile kahvaltıda buluştu. Arı-

za-bakım elemanları ile gerçekleştirilen kahvaltıda, Genel Müdür 

Uçmazbaş, Sistem İşletme Müdürü Mustafa Emre Şafak, Nevşehir İşletme 

Sorumluları Sefa Teryaki ve Gülşah Güney, Hacıbektaş İşletme Sorumlusu 

Arzu Demirer ve Ürgüp İşletme Sorumlusu Ümit Can Türkay bir arada bu-

lundu. Yapılan kahvaltı sonrası konuşan Erol Uçmazbaş, “Fırsat buldukça 

siz değerli arkadaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyorum. Özellikle bu 

kış günlerinde soğuk-kar demeden gösterdiğiniz özveri takdire şayandır. 

Her geçen yıl arıza sayısını düşürüyoruz. 2018 yılında da arıza sayısında-

ki ciddi düşüş nedeniyle hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bu konuda 

daha da ileriye gideceğiz. Tabii, bunu yaparken de iş güvenliği kurallarından 

zerre ödün vermeyeceğiz.” dedi. Toplantı, arıza-bakım elemanlarından ge-

len soruların cevaplandığı soru-cevap bölümünden sonra son buldu. 

M

MEDAŞ’tan “Meram Gecesi”
uruma aidiyet duygusunu ve çalışan bağlılığını her zaman ön planda tutan 

MEDAŞ, kurum içi çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla gerçekleştirilen 

faaliyetlerden biri olan Meram Gecesi’nde 2018 yılı genel değerlendirme-

sinin yapılmasının ardından; 40., 35., ve 25.yılını dolduran çalışanlar; Tevfik Aslan’a, 

Ramazan Bilgen’e, Mustafa İkizoğlu’na ve İsmet Zekai Varol’a “Kıdem Ödülü”, yıl 

içinde üstün başarı gösteren Gökhan Yazar, Mehmet Bıyıklı, Veysel Ege, ve Zafer 

Alkan’a “Başarı Rozeti” ve müşteri memnuniyeti sağlanması konusunda ödüle layık 

görülen Fatih Alpaslan’a “Müşteri Velinimetimizdir” ödülleri verildi. Gecede konuşan 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, “İnsan kaynağı en önemli sermayemizdir. Ça-

lışanların mutlu ve huzurlu olmadığı bir yerde başarının gelmesi mümkün değildir. 

Bu kapsamda biz yöneticilerin en önemli görevi çalışanlarımıza hak ettikleri değeri 

vermek ve bu tür organizasyonlar ile de verilen bu değerin gösterilmesini sağla-

maktır. Tüm zorluklarına rağmen iyi bir yıl geçirmemizi sağlayan tüm çalışanlarımı-

za ben buradan şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte giderek artan hizmet 

kalitemizi daha da artırarak, bölgemize en güzel şekilde hizmet vereceğiz.” dedi. 

K
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larko Carrier, 2018 yılında gerçekleştirdiği ihracat faaliyetle-

riyle, İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar Birliği (İSİB) ta-

rafından “En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi 

Klima İhracatı Yapan Firma” ödülüne layık görüldü. Ödül töreni, Türkiye 

İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-

met Şanal, TİM Başkan Vekilleri Zeki Poyraz ve İbrahim Pektaş ile çok sa-

yıda iklimlendirme sanayicisinin katılımıyla gerçekleşti. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, ba-

şarılı ihracat performanslarının bir kez daha İSİB tarafından ödüle layık 

görülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akan, “Alarko Carrier 

olarak 60 yılı aşan tecrübemizi Carrier’ın yüksek teknolojili üretim kalite-

siyle birleştirdik. Avustralya’dan Almanya’ya, Ortadoğu’dan Afrika ülkele-

rine kadar geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştiriyoruz. Alarko Carrier 

olarak yurtiçinde gösterdiğimiz başarıyı, yurtdışında da sürdürüyoruz. 

Klima santralleri, radyatörler ve çatı tipi klimalar ihraç ürünlerimizin bü-

yük kısmını oluştururken ihracat yaptığımız ülke sayısını 57’ye yükselttik. 

Fildişi Sahili, Cibuti, Macaristan, Malta, Makedonya, Mauritius, Umman, Pa-

pua Yeni Gine, Filipinler, Uganda, ve Yemen gibi çok farklı coğrafyalara 

ürünlerimizi ulaştırarak ülkeye ve sektöre katma değer yaratmaya de-

vam ediyoruz.” dedi. 

ürkiye’nin öncü iklimlendirme markası Alarko Carrier e-ticaret 

platformunu yayına aldı. www.alarko-carrier.com.tr ziyaret-

çileri, 7/24 kombi, klima ve aksesuarlarını inceleyebilecek ve 

birkaç tık ile sipariş verebilecek. İklimlendirme sektöründe 65 yıldır faali-

yet gösteren Alarko Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1998 yılında alanında dünyanın 

lider kuruluşu Carrier ile eşit ortaklık kurmuştur. Alarko Carrier Sanayi 

ve Ticaret A.Ş., sosyal medya platformlarında başarılı çalışmalarından 

sonra şimdi de web sitesini yenileyerek tüketicilerine bir e-ticaret platfor-

mu sunuyor. Platforma www.alarko-carrier.com.tr web adresinden erişi-

lebiliyor. Alarko Carrier’ın e-ticaret sitesi ziyaretçilerine istedikleri gün ve 

saatte klima veya kombi siparişi verebilme konforu yaşatıyor. Site üzerin-

den kombi, klima ve aksesuarları hakkında detaylı bilgi alınıp online olarak 

sipariş verilebiliyor. 

Klima ve Kombi Sihirbazı ziyaretçilere rehberlik ediyor

Sade, modern ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çeken sitede ziya-

retçiler, kategoriler üzerinden, ürünlere ait özelliklere, teknik verilere ve 

dokümanlara erişebiliyor. Aynı zamanda sitede yer alan Kombi ve Klima 

Sihirbazlarını kullanarak, ihtiyaçlarına en uygun modeli seçebiliyor. Kombi 

Sihirbazı özelliğinde ziyaretçiler, yaşadıkları il bilgisini, dairelerinin bulun-

duğu katı, yerleşim ve yalıtım durumunu, daire metrekaresi ve evin tavan 

yüksekliğini girerek, kendileri için en uygun kombiyi birkaç tıkla öğrenebili-

yor. Klima Sihirbazı’nda ise yaşanılan şehir, mahaldeki ortalama kişi sayı-

sı, klimanın kullanılacağı mekânın boyutu, pencere yönü, toplam pencere 

alanı, yalıtım kriterleri değerlendirilerek en uygun klima modelleri listele-

niyor. Sitenin veri yönetim sistemi sayesinde üye olan tüm kullanıcılara, 

ürünler ve çeşitli kampanyalar, yıllık ürün bakımı gibi son derece kritik 

konularda hatırlatmalar yapılıyor, yeni geliştirilmiş ürünler ve üyelerin 

ihtiyacı olabilecek diğer ürün grupları ile ilgili bilgiler gönderiliyor. Sitede 

Alarko Carrier’ın ürün gamında yer alan, bina yönetim sistemleri, ısı pay-

laşım hizmetleri gibi mühendislik ön hizmetine ihtiyaç duyulan ürünler için 

de bilgi ve teklif formları sayesinde çok hızlı bir şekilde ihtiyaçlara yanıt 

veriliyor.

E-ticaret sitesiyle dijital dönüşüm sürecine önemli bir yatırım yaptıklarını 

aktaran Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, “Alarko Carrier olarak 

trendleri yakından izliyor, uzun vadeli stratejik planlarla hareket ediyo-

ruz. Tüm dünyada dijitalleşmenin getirdiği değişime tanık olduğumuz bu 

dönemde, dijital dönüşüm kaçınılmaz bir süreç. Biz de e-ticaret platfor-

mumuzla önemli bir adım attık. Türkiye’de ilklerden biri olan sitemiz ile 

sektörümüze örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu 

yaşıyoruz” diye bilgi verdi. 

Alarko Carrier’ın İhracat Başarısı Ödüllendirildi

Alarko Carrier’ın E-Ticaret Platformu Açıldı

A

T
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larko Carrier, 22-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Pakistan’ın 

Karaçi kentinde 26’ıncısı düzenlenen HVACR Expo’da sergiledi-

ği yüksek teknolojili ürünleriyle beğeni topladı. Her yıl, Karaçi, 

Lahor ve İslamabad’da dönüşümlü olarak gerçekleştirilen fuarda bu yıl, 

kendi standında kombi, brülör, sirkülatör gibi ısıtma ürünlerini sergiler-

ken, Pakistan distribütörünün doğrudan katıldığı bir diğer stantta da dalgıç 

pompalarını Pakistanlı tüketicilere tanıtma şansı yakaladı.

Fuar kapsamında organize edilen seminerde, Alarko Carrier Ürün Müdürü 

Cüneyt Bulca, kamu ve özel sektörden katılım sağlayan teknik personele, 

uzun dalgıç pompa ömrü ve maksimum enerji tasarrufu için pompaların 

kullanımına dair bilgiler verdi. Bulca, Alarko dalgıç pompaların Fotovolta-

ik Panel + Variable Frequancy Driver ile birlikte kullanılması durumunda, 

malzeme seçiminin sonuca etkisi üzerine detaylı teknik bir sunum yaptı. 

Ayrıca Alarko dalgıç pompaların seçim aşamasında, uygulama saha veri-

lerine göre nasıl özelleştirilebileceği ve bu özelleştirmenin arıza oranlarını 

düşürürken, pompa ömrünü nasıl artırdığı hakkında detaylı bilgi paylaşı-

mında bulundu.

Seminerde söz alan Belucistan Eyaleti Enerji Departmanı Direktörü Agha 

Hassan Raza, denedikleri pek çok dalgıç pompa içinde Alarko dalgıç pom-

paların yıllar boyunca arıza yapmadan sorunsuz çalıştığını ve ürünlerden 

duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

larko Carrier, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen 

Teskon-Sodex 2019 Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve İklim-

lendirme Fuarı’na katıldı. Fuar MMO İzmir Tepekule Kongre ve 

Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sektörün profesyonellerinin bir araya 

geldiği önemli buluşmada, Alarko Carrier 24 m² olarak düzenlenen prestij 

standıyla dikkat çekti. Alarko Carrier standı, fuara katılanlarla doğrudan 

iletişim kurmak amacıyla temas noktası olarak kullanılıyor. Standı ziyaret 

eden katılımcılar ve Alarko Carrier kullanıcıları ürünlerle ilgili sorularını ve 

değerlendirmelerini stand görevlileri aracılığıyla Alarko Carrier’a iletiyor. 

Alarko Carrier, Isıtma ve Su Grubu Ürünleriyle 
Karaçi’deki HVACR Expo Fuarı’nda Yerini Aldı

Alarko Carrier, Teskon-Sodex 2019 
Fuarı’nda Yoğun İlgi Gördü

A

A
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Alarko Carrier, 
“EMEA Bölgesi-En İyi Satış Büyümesi” Ödülünü Aldı

Alarko Carrier’in, Türkiye’de Ürettiği 
Yüksek Teknolojili Ürünleri Pekin’de Sergilendi

ürkiye’de Toshiba klimaların distribütörlüğünü yürüten Alarko 

Carrier, 2018 yılında hafif ticari klimalar segmentindeki üstün 

başarısından ötürü “EMEA Bölgesi-En İyi Satış Büyümesi” ödü-

lünü almaya hak kazandı. Malta’da düzenlenen ve Toshiba’nın farklı ülke-

lerdeki organizasyonlarından temsilcilerin katıldığı EMEA Bölgesi (Avrupa, 

Ortadoğu, Afrika) Distribütörler Toplantısı’nda verilen ödülü Alarko Carrier 

Bireysel Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi Dilara Çayır aldı. Toshiba kalitesi ile 

Alarko uzmanlığını birleştirerek yıllardır hafif ticari klima alanında faaliyet 

yürüttüklerini dile getiren Dilara Çayır, “Ürünlerimizin kullanıcılarımıza iyi 

birer deneyim sunması için gösterdiğimiz yüksek gayret ve bunun sonucun-

da gelen başarının Toshiba tarafından ödüllendirilmesi bizi çok sevindirdi. 

Maksimum kullanıcı memnuniyeti, Alarko Carrier’da her zaman birinci ön-

celiğimiz oldu. Başarımızda, sektördeki birikimimizin yanı sıra, uzun ömürlü, 

kaliteli, verimli ürünlerimizi tercih eden ticari işbirliklerinin de katkısı büyük, 

emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.” dedi. 

ürkiye’nin önde gelen iklimlendirme üreticilerinden Alarko Carri-

er, Çin’deki Distribütörü OYRD firması ile birlikte 6-8 Mayıs 2019 

tarihleri arasında başkent Pekin’de düzenlenen ISH Pekin Fuarı’na 

katılarak ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Alarko Carrier ilk kez 2017 yı-

lında katıldığı fuarda, bu yıl “Daha iyi bir dünya için” temasıyla kombi, yoğuş-

malı kazan, sirkülasyon pompaları ve panel radyatörleri sergilendi. Fuar, 

Çin’in farklı bölgelerinden gelen çok sayıda distribütör, uygulayıcı, gaz şirketi 

temsilcileri ve proje firmalarının yetkililerini ağırladı. 

Isıtma ve soğutma endüstrisi açısından Çin’in en önemli fuarlarından olan 

ISH Pekin, üretici ve bayilerin bu alandaki yenilikleri yakından görmesine 

fırsat sundu. Alanında dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirme 

konusunda önemli bir buluşma noktası olan fuarda, geliştirilen yeni tekno-

lojilerin yanı sıra en yeni malzemeler ve uygulamaların sergilendiği sayısız 

sunum ve seminer düzenledi.

T

T
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larko Carrier, ısıtma ve soğutma alanındaki 65 yıllık bilgi birikimi-

ni ve teknik uzmanlığını, sektör profesyonelleriyle paylaşmaya 

devam ediyor. Bu amaçla 27 Nisan 2019 tarihinde, Türk Tesisat 

Mühendisleri Derneği Bursa Temsilciliği tarafından düzenlenen seminere 

katılarak bir sunum yaptı. 

Alarko Carrier İş Geliştirme Müdürü Oğuz Aydoğdu ve İş Geliştirme Mü-

hendisi Semih Temel tarafından yapılan sunumun ilk bölümünde, “klima 

santrali dizaynında ve seçiminde dikkat edilmesi gereken konular, serti-

fikalı hijyenik klima santral odaklı” olarak anlatıldı. Seminerin ikinci bölü-

mündeyse “Carrier Hourly Analysis Programı (H.A.P) ile örnek sistemlerin 

karşılaştırılmasının yapılabildiği ‘wizards’ özelliği” hakkında bilgi verildi.

Semineri, mekanik proje tasarım firmalarının kurucu ve temsilcilerinin 

yanı sıra, tesisat sektöründe faaliyet gösteren taahhüt firmaları temsilci-

leri ve Piri Reis Üniversitesi ile Balıkesir Üniversitesi’nden Makina Mühen-

disliği Bölümü öğretim üyeleri izledi.

A

Alarko Carrier, TTMD Bursa Temsilciliği Tarafından 
Düzenlenen Seminerde Sektör Profesyonelleri ve 
Öğretim Üyeleriyle Buluştu

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de 
Organizasyon Değişikliği 

klimlendirme sektöründe faaliyet göstermek üzere 65 yıl önce 

kurulan Alarko Sanayi ve Ticadet A.Ş.’nin, 1998 yılında alanında 

dünyanın lider kuruluşu Carrier’la eşit ortaklığıyla oluşan Alarko 

Carrier’ın organizasyon yapısında değişikliğe gidildi. 

Yeni yapılanma kapsamında Alarko Carrier’da 1993 yılından bu yana Genel 

Müdür olarak görev yapan Önder Şahin, İcra Kurulu Başkanlığı görevine ge-

tirilirken, kurumda Mali ve İdari İşler Müdürü görevindeki Cem Akan Genel 

Müdür olarak atandı. Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezunu 

olan Cem Akan 2004 yılında Bütçe ve Mali Analiz Uzmanı olarak göreve 

başladığı Alarko Carrier’de önce Bütçe ve Mali Analiz Yöneticisi daha sonra 

Mali İşler Müdürü olarak görevler üstlendi. 

Yapılanma çalışmaları kapsamında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan 

Hırant Kalataş; Pazarlama, Satış Sonrası Hizmetler ve Sistem Satışları faa-

liyetlerinin yönetimini üstlenirken, Murat Çopur da Fabrikalardan Sorumlu 

Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

İ
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larko Carrier, Yalova Üniversitesi Rektörlüğü, Yalova Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Yalova Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından 

desteklenen “Liseliler Üniversitelerle, Üniversiteliler İş Dünyası 

İle Buluşuyor” temasıyla 25 Nisan 2019 Perşembe günü ilki düzenlenen 

Kariyer Zirvesi’nde geleceğin mühendisleriyle buluştu. Yalova Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi, Endüstri ve Polimer Mühendisliği Bölümleri ortak 

girişimi olan Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu işbirliğinde Raif Dinçkök Kül-

tür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 

Öksüz ve Yalova Vali Yardımcısı İrfan Demiröz’ün açılış konuşmalarıyla 

başladı. Daha sonra Alarko Carrier Su Basınçlandırma Sistemleri Ürün 

Müdürü Emin Cüneyt Bulca, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren sek-

törün en köklü kuruluşlarından Alarko’nun felsefesini aktardıktan sonra, 

kendi tecrübelerinden yola çıkarak gençlerin kariyer yolculuğunda başarı-

lı olmalarına yardımcı olacak tavsiyelerde bulundu. Öğrencilerin, meslek 

seçimleri ve kariyer planlamaları konusunda bilgi aldığı pek çok standın 

açıldığı zirve, 3 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı. 

oğu Anadolu Kariyer Fuarı’na katılan Alarko Carrier Ankara 

Bayilik Satış Müdürü Ali İsmet Koçak, üniversitelilere, kariyer 

yolculuklarında başarıya ulaşmaları için çeşitli bilgiler verdi. 

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 8-9 Mart 2019 tarihlerinde 

Tüyap Fuar Merkezi’nde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’na böl-

gede eğitim veren üniversitelerden yoğun katılım oldu. Üniversite öğren-

cileri ve öğretim görevlilerine “İş Hayatında İletişim ve Kariyer” konulu 

bir sunum yapan Alarko Carrier Ankara Bayilik Satış Müdürü Ali İsmet 

Koçak; iletişim, iş hayatında değişim ve başarılı kariyer için atılması gere-

ken adımlar gibi konularda Alarko Carrier kurucu ortaklarından Dr. Üzeyir 

Garih ve İshak Alaton’un yaklaşımlarını da paylaştı. 

A

D

Alarko Carrier, Geleceğin Mühendisleriyle Buluştu

Alarko Carrier’dan Gençlere Kariyer İpuçları 

larko Carrier’ın İzmir yetkili satıcı Ünsal Makine, ihtiyaç sahibi en-

gellilere destek vermek için başlattığı “Hepimiz Birlikteyiz” pro-

jesine bu yıl da devam ediyor. Alarko Carrier’ın İzmir’de faaliyet 

gösteren yetkili satıcısı Ünsal Makine, hayata geçirdiği “Hepimiz Birlikteyiz” 

projesiyle, ihtiyaç sahibi engellilere bu yıl da tekerlekli sandalye bağışın-

da bulundu. Kurucuları Rasim Salman, İsmail Özakşehir ve Elif Moroğlu 

himayesinde başlatılan proje kapsamında, yıl boyunca elde edilen gelirin 

bir bölümü, oluşturulan fona aktarılarak ihtiyaç sahibi engellilere destek 

sağlandı. Konuyla ilgili bilgi veren Ünsal Makine ortaklarından İsmail Özak-

şehir, “Engellilerin hayata daha çok katılmaları hayaliyle küçük bir fonla 

başlattığımız ‘Hepimiz Birlikteyiz’ projesi büyüyerek devam ediyor. Ünsal 

Makine ailesi olarak, proje ve çözüm ortaklarımız ile satış noktalarımızın 

özverili çalışmaları sonucu yakaladığımız başarı ve elde ettiğimiz gelir-

le toplumsal hayata katılım konusunda zorluk yaşayan engelli bireylere 

destek olmaya çalışıyoruz. Engelsiz bir yaşama kavuşmaları için bir nebze 

de olsa katkı sunabilmek en büyük amacımız.” dedi. 

A

Alarko Carrier Yetkili Satıcısı Ünsal Makine’den 
“Engelsiz Yaşam” İçin Destek 
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ürkiye genelinde yaygın bayi ve servis noktalarında hizmet ve-

ren Alarko Carrier, yetkili satıcılarının müşteri ilişkilerini geliş-

tirmesi ve satış becerilerini yükseltmesi amacıyla düzenlediği 

eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Alarko Carrier Ankara 

Büro Bayilik Satışları Müdürü Ali İsmet Koçak önderliğinde, Ankara yetkili 

satıcısı Serdaroğlu A.Ş.’de, 7 Şubat 2019’da “Profesyonel Satış Teknikleri” 

eğitimi düzenlendi. Pazarlama stratejileri ve satış tekniklerinin teorisinin 

anlatılmasıyla başlayan eğitimin ikinci yarısında günümüz ekonomisi ve 

hızla değişen rekabet şartlarında ne tür stratejiler belirlenmesi gerektiği 

interaktif bir katılımla anlatıldı. Perakende satışı ile proje iş satışı arasında 

farklar, işletme maliyetlerinin yönetimi, satış hedeflerini belirleme tek-

nikleri gibi başlıklar katılımcılar tarafından en çok ilgi gören konular oldu.

T

Alarko Carrier “Profesyonel Satış Teknikleri” 
Eğitimleriyle Yetkili Satıcılarının Satış Becerilerini 
Artırıyor

Alarko Carrier, Demre 
Tarım Fuarı’ndaki 
Standında Ziyaretçilerini 
Ağırladı

Alarko Carrier’a 
“Müşteri Dostu Marka” 
Ödülüu basınçlandırma alanında geniş ürün yelpazesi ve yaygın ser-

vis ağıyla öne çıkan Alarko Carrier, Antalya’nın Demre ilçesinde 

27 Şubat - 2 Mart 2019 tarihleri arasında, bu yıl 5’incisi dü-

zenlenen Tarım Fuarı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Antalya dalgıç pompa 

ihtisas bayii AKS pompa aracılığıyla fuarda yerini alan Alarko Carrier’ın 

dalgıç pompa, keson kuyu, pis su, santrifüj pompa gibi çeşitli ürünleri ser-

gileniyor. Üreticilerle çiftçileri, tarımsal teknolojilerle buluşturan fuarda; 

fide, tohum, ilaç, gübre, sera örtüsü ve tarım alet ve makineleri üreticisi 

60 firma temsilcisi toplam 2 bin 300 metrekarelik alanda ürünlerini ziya-

retçilerle buluşturuyor. 

larko Carrier’in maksimum müşteri memnuniyeti için yürüt-

tüğü çalışmalar, Türkiye’nin en büyük şikâyet platformu şika-

yetvar.com tarafından da “Müşteri dostu marka” olarak onay-

landı. Alarko Carrier’in ülke genelinde 300’e yakın yetkili servis ile görev 

yapan uzman teknik personeli, tüketicilerin ihtiyaçlarını en hızlı ve kaliteli 

şekilde karşılamak üzere 7/24 çalışmaya devam ediyor. 

S A
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Alarko Dalgıç Pompaları ile Denizli’nin 
Toprağına Bereket

larko Carrier, toprağa hayat veren Alarko Dalgıç Pompa ürün-

leri ile Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı’nda sektör profes-

yonelleri ile bir araya geldi. Orion Fuarcılık tarafından düzenle-

nen, Ege Bölgesi’nin tarım ve hayvancılık sektörünü bir araya getiren en 

önemli organizasyonu olan fuar 27 Şubat - 3 Mart 2019 tarihleri arasında 

EGS Park Fuar Alanı’nda ziyaretçilerini ağırladı.

Tarım ve hayvancılık alanında önemli bir ihracat potansiyeli olan Denizli’de 

sektörün nabzını tutan fuar boyunca Alarko Carrier Satış Şefi Sinan Kara-

calı, Bölge Sorumluları Kağan Gökçek ve Mutlucan Cica ile Denizli Dalgıç 

Pompa İhtisas Bayisi Işık Mühendislik, ziyaretçileri dalgıç pompa ve kulla-

nım alanları hakkında bilgilendirdi

Dayanıklı ve uzun ömürlü Alarko Dalgıç Pompaları, kullanım ve içme suyu 

alanında her an kullanıma hazır, kesintisiz, kişisel tek su kaynağı olarak 

öne çıkıyor. Susuzluğun ve kuraklığın önlenmesine yardımcı olan ürünler, 

yüksek verimleriyle toprağa ‘can suyu’ oluyor. Dalgıç pompalar onlarca 

hatta yüzlerce metre yerin altından suyu çekiyor ve bahçelerin, tarım ara-

zilerinin veya seraların su ihtiyacını yeraltı kaynaklarından karşılanmasını 

sağlıyor.

Denizli’nin tarım ve hayvancılık sektöründe kullandığı teknolojiler sebe-

biyle son yıllarda yakaladığı başarının altını çizen Alarko Carrier Satış Şefi 

Sinan Karacalı, “Denizli, Ege Bölgesi’nin tarım ve hayvancılık sektöründe 

önemli noktalarından biri. Biz de Denizlili sektör profesyonelleri ile uzun 

zamandır çalışıyoruz. Dalgıç pompalarımız özellikle tarım sektöründe üs-

tün teknolojisi ve ekonomikliği sebebiyle tercih ediliyor. Bugün Denizli de 

dahil Anadolu’nun birçok ilinde 20 yıldan daha uzun bir süre önce montajı 

yapılmış Alarko dalgıç pompalarının halen işletmede olduğunu görmek 

gurur kaynağı oluyor” diye bilgi verdi. Fuarda dalgıç pompa ürünlerine 

gösterilen ilgiden dolayı memnuniyetini de ifade eden Karacalı, “Ege Ta-

rım, Sera ve Hayvancılık Fuarı, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçileri 

ağırlıyor. Standımızda sergilediğimiz dalgıç pompalarımız, katılımcılardan 

yoğun ilgi görüyor” dedi. 

A

Adıyamanlı Çiftçilerin Su Kaynakları 
Alarko Carrier’a Emanet

u basınçlandırma alanında geniş ürün yelpazesiyle farklı ih-

tiyaçlara cevap veren Alarko Carrier, yetkili satıcıları aracılı-

ğıyla bölgesel fuarlarda ürünlerini sergilemeye devam ediyor. 

Son olarak Alarko’nun Adıyaman dalgıç pompa ihtisas bayisi Bereket 

Tarım; 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası Fuar 

Merkezi’nde düzenlenen, 4. Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fua-

rı’ndaki standında Alarko’nun pazara sunduğu ürünleri fuar ziyaretçile-

riyle buluşturdu. Alarko’nun farklı kapasite ve çalışma aralığında, üstün 

teknolojili 4-6-8” (inç) dalgıç pompa ve motorları, keson kuyu-pis su 

pompaları ile santrifüj pompalarının sergilendiği fuarda, ziyaretçilere, 

ürünlerin teknik özellikleri aktarılırken, ürün seçimlerinde dikkat edilmesi 

gereken kriterler ve uygulamalar hakkında detaylı bilgiler verildi. Fuarla 

ilgili açıklamalarda bulunan Alarko Carrier Dalgıç pompa Satış müdürü 

Yüksel Pınar, Adıyaman ekonomisinde gıda, tarım ve hayvancılığın büyük 

öneme sahip olduğunu belirterek, fuarın modern tarım tekniklerini benim-

seyen Adıyaman ve civar illerdeki üreticiler için taşıdığı önemi vurguladı. 

Fuarların işletmelerin yerel, bölgesel ve uluslararası pazarlara açılma-

sında önemli birer kapı olduğunu söyleyen Pınar, fuara 60’ı Adıyaman’dan 

olmak üzere 120’den fazla firmanın katıldığını ve çevre illerden de yoğun 

ziyaretçi ilgisi olduğunu sözlerine ekledi. 

S
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Alarko Carrier’dan Pakistan’da 
Enerji Verimliliğine Destek

Sahada Fırsat Takibinde Mobil Uygulama Dönemi

larko Carrier, Pakistan’ın Lahor kentinde 13-15 Şubat 2019 

tarihleri arasında 3. defa düzenlenen Yenilenebilir Enerji ve 

Enerji Verimliliği Konferans ve Fuarı’na katıldı. Tüm Asya ülke-

lerinden ziyaretçileri ağırlayan fuarda Alarko Carrier, Onursal Konuşmacı 

olarak yer aldı.

REAP (Renewable & Alternative Energy Association of Pakistan) tara-

fından organize edilen fuarda düzenlenen Yenilenebilir Enerjiler ve Enerji 

Verimliliği Konferansı’na Alarko Carrier Su Basınçlandırma Sistemleri 

Ürün Müdürü Emin Cüneyt Bulca, sektör profesyonellerine dalgıç pom-

pa konusunda sunum yaptı. Bulca, güneş enerjili sistemlerde VFD (Va-

riable Frequancy Driver) ile birlikte kullanılan dalgıç pompaların uzun 

ömürlü kullanımı konusunda bilgilendirdi. Ülke genelinde tercih edilen 

Alarko Dalgıç Pompaların teknik özellikleri ve güneş panelleriyle birlikte 

kullanımında dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla detaylı bir şekilde 

paylaştı. 

Pompa ömrü ve enerji verimliliği konusunda sektör profesyonellerinin 

büyük beğenisini toplayan sunum, gelen talepler doğrultusunda ülkenin 

başkenti İslamabad’da tekrarlandı. 

larko Carrier bünyesinde 2011 yılından bu yana kullanılmak-

ta olan SAP CRM sisteminin mobil ara yüzü olan SAP FIORI 

Alarko Carrier Satış birimleri tarafından mobil telefonlar üze-

rinden kullanılmaya başlandı. Alarko Carrier Bilgi İşlem departmanının, 

satış birimleri ve çözüm ortağı danışman firmayla yürüttüğü 6 aylık pro-

je 2018 Eylül ayında kullanıcı eğitimlerinin verilmesiyle tamamlanarak 

uygulamaya geçti. 

Uygulama; sade, işletim sistemi ve platform bağımsız bir yapıya dönüş-

türülmüş özellikleri sayesinde bölge sorumluları ve satış mühendisleri-

nin belli bazı günlük işlerini herhangi bir sosyal medya uygulaması kul-

lanır gibi mobil olarak yapabilecekleri bir platform şeklinde tasarlanmış.

İhtiyaçlara özel dizayn edilen uygulamanın başlıca özellikleri, daha kul-

lanıcı odaklı, her yerden ve her cihazdan erişim imkânı verdiği için daha 

esnek, kullanıcının yalnızca önemli olana odaklanabileceği için daha basit 

olması. Diğer mobil uygulamalar gibi basitlik ve sezgisellik ön planda 

tutulmuş durumda. 

Satış birimleri, uygulama üzerinden; yeni müşteri, müşteri ziyareti, du-

yum ve fırsat girebiliyor, fırsatları ilgili departmanlara yönlendirebiliyor, 

kendi müşterilerine ve ona hazırlanmış takip etmekten sorumlu oldukları 

tekliflere ulaşabiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, uygulama üzerinden masa 

üstü uygulamasında kullandıkları raporları görüntüleyebiliyorlar.

A

A
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Alarko Holding, Alarko BAU Etkinliği Kapsamında 
Genç Yeteneklerle Bir Araya Geldi

larko İK İşveren Markası Projesi” 

kapsamında, 11 Aralık 2018 ta-

rihinde Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş 

Güney Kampüsü CO-OP Ofisi’nde düzen-

lenen “Alarko BAU Business Point” etkinli-

ğinde “15 Yetenek” Alarko Ailesiyle tanıştı. 

Üniversitenin çeşitli bölümlerinden katı-

lan genç lisans öğrencileri Alarko’daki ka-

riyer fırsatlarını tanıma ve Alarko Holding 

İK yöneticisi ile mülakat imkânı buldu.

“A

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

Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş.’nin 2018 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği olağan Genel 

Kurulları Mart ve Nisan aylarında yapıldı. 

18 Nisan 2019 tarihinde yapılan, Alarko Holding A.Ş.’nin 2018 yılı faaliyet-

lerinin değerlendirildiği Alarko Holding A.Ş. Genel Kurulu’nda, Topluluğun 

2019 yılı yatırım hedefleri de anlatıldı. Alarko Holding A.Ş.’nin ortaklarına 

74.211.000 TL (Brüt) tutarında temettü dağıtılmasına karar verildi.

Ayrıca, Alarko Holding A.Ş. Genel Kurulu’nda, 2019 yılı itibarıyla Holding 

bünyesinde kurulan Yatırımcı İlişkileri Departmanı ile ilgili bilgi verildi. De-

partmanın, Alarko Holding’in mevcut ve potansiyel yatırımcıları ile ilişkile-

rinin yönetilmesi ve geliştirilmesine destek olacağı ifade edildi. 

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2018 yılı Genel Kurul’u 28 Mart 

2019 tarihinde yapıldı. Yönetim Kurulu mesajının okunmasıyla başlayan 

Genel Kurul’da, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2018 yılı faaliyet-

leri değerlendirildi. 2018 net dönem kârını 49.330.486 TL olarak açıkla-

yan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin, ekonomik koşullar dikkate 

alınarak, Şirket’in sermayesini güçlendirmek amacıyla kâr payı dağıtımı 

yapmamasına karar verildi.

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2018 yılı Olağan Genel Kurul 

Toplantısı ise 26 Mart 2019 tarihinde yapıldı. 2018 yılına ait 269.599.472 

TL tutarındaki dönem kârından, çıkarılmış sermayenin %254’üne tekabül 

eden 27.053.017 TL’lik kısmının ortaklara kâr payı olarak dağıtılmasına 

karar verildi. 

2018 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurullar Yapıldı

H
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Alarko Holding, İnsana Saygı 2018 Ödülünü Aldı

nsan Kaynakları sektörünün en prestijli ödüllerinden olan ve Kariyer.

Net tarafından her yıl adaylarla ilişkiler açısından en ilkeli ve kurum-

sal yaklaşıma sahip firmalara verilen 18. İnsana Saygı Ödülleri 02 Mayıs 2019 

tarihinde Maslak Uniq İstanbul’da düzenlenen etkinlik ile sahiplerini buldu. 

Alarko Holding, Holding, Arazi Geliştirme Grubu, Enerji Grubu işe alım faali-

yetleri kapsamında ödüle lâyık görüldü.

İ

SecretCV’den Alarko Holding’e Ödül 
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 aday-

lara verdiği değer ile başarılarını pekiştiren firmalara verilen “İK’nın Yıldızları 

2018” ödülleri, 17 Nisan 2019 tarihinde İstanbul Four Seasons Bosphorus 

Hotel’de sahiplerini buldu. 

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton’un da “İK Dijitalleşiyor, 

Duygular Nerede!” Özel Oturumuna Konuşmacı olarak katıldığı SecretCV-HR 

Summit/İK Zirvesi’nde, Alarko Holding, Holding, Arazi Geliştirme Grubu, Enerji 

Grubu İK faaliyetleri kapsamında ikinci defa ödül almanın heyecanını yaşadı. 

T
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eyla Alaton Ankara Fransız Kültür Merkezi’nin Dünya Kadınlar 

Günü için düzenlediği “Başarının Kadın Yüzleri” konferansında 

konuşmacı oldu. 7 Mart 2019 Perşembe günü CerModern’de 

gerçekleşen söyleşide erkek dünyasında kadın olmak ve “erkekleşmeden 

başarmak” konusunu İsveç’in Ankara Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ile 

birlikte katıldıkları panelde kendi bakış açılarından anlattılar. Ankara Fran-

sız Kültür Merkezi Müdürü Sébastien de Courtois, Leyla Alaton ‘u konfe-

ransta ağırlamanın kendileri için çok önemli olduğunu belirterek “Sayın 

Alaton, sadece kariyeri ile değil, aynı zamanda sivil toplum örgütleri ile 

birlikte kadının güçlenmesi ve ekonomik bağımsızlığı konularındaki aktif 

çalışmalarıyla gençler ve kadınlar için çok önemli bir rol model. Eminim 

ki tüm kadınlara iş yaşamında karşılaşacakları sorunlarla başa çıkmaları 

konusunda ilham kaynağı olacak” şeklinde konuştu.

ÜSİAD Global Compact Türkiye Kadı-

nın Güçlenmesi Çalışma Grubu, 7 Mart 

2019 Perşembe günü Alarko Holding 

ev sahipliğinde “İş Dünyasında Kadının Güçlenme-

si için Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yay-

gınlaşması” başlıklı bir konferans düzenledi. Açılış 

konuşmasını Leyla Alaton’un yaptığı konferansta, 

kadınların başta çalışma hayatı olmak üzere top-

lumsal yaşamın her alanında güçlenmesi ve eşit 

temsili, çocuk bakım ve eğitim hizmetlerine yöne-

lik yapılan yatırımlar konularının altı çizildi. WEPs 

(Birçok Kadının Güçlenmesi Prensipleri) iş dünyası 

temsilcisi toplantıya katıldı. 

Leyla Alaton, Fransız Kültür Merkezi 
Kadınlar Günü Paneli’ne Katıldı

TÜSİAD Global Compact Kadın Çalıştayı 
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Leyla Alaton’un Ev Sahipliğinde Toplandı

L

T

larko Holding, Büyükçekmece’nin altyapısına yaptığı destek, 

düşük yoğunluklu yapılaşmadaki örnek çalışmaları ve kent 

estetiğine kattığı değerlerden ötürü Büyükçekmece Belediye 

Meclisi’nin 10 Ocak 2019 tarih ve 13 sayılı kararıyla “Üstün Hizmet Madal-

yası” almaya hak kazandı. Ödülü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan 

Akgün’den, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih adına Alar-

ko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Harun Moreno aldı.

Büyükçekmece Belediyesi’nden 
Alarko Holding’e Ödül

A
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İK Sosyal Etkinlik Komitesi tarafından 2-3 Şubat 2019 tarihle-

rinde; Alarko Holding, Alarko Carrier (İstanbul-Ankara), Meram 

Alarko (Konya) olmak üzere toplam 50 katılımcı ile Kayseri’de 

gerçekleştirilen etkinlik ile “Alarko İstikbal Kulubü” adına bir ilke imza atıldı. 

Hem en fazla katılım ile hem de 4 ayrı Alarko’lu grubun ilk defa bir araya 

geldiği etkinlikte AİK üyeleri ve misafirleri güzel bir hafta sonu geçirdi.

Katılımcılar, etkinlik kapsamında yer alan kayak sporu için ayrılmış vakit-

te Erciyes’in doruklarına çıkarak kaydılar, sonrasında açık havada yapılan 

partide doyasıya dans ederek eğlendiler. Kayseri’nin eşsiz yemeklerinden 

tatma fırsatını da yakalayan ekip, birlikte geçirdikleri vakit süresince arka-

daşlıkları geliştirme imkânı budular.

İK, sloganından hareketle 

hayata değer katmaya de-

vam ediyor. Alarko çalışan-

larının gönüllü destekleri sayesinde 

ihtiyaç sahibi bulunan köy okulları ile 

iletişime geçilerek köy okulları yardım 

projesi başlatıldı. İlk olarak yardım 

sağlanan okul Erzurum’un Hınıs ilçe-

sinde bulunan Alınteri İlkokulu oldu. 

Öğrencilerin giyim, kırtasiye, kitap, 

oyuncak gibi ihtiyaçları Alarko İstikbal 

Kulübü’nün kurum içi yardım orga-

nizasyonu aracılığıyla tedarik edildi. 

Alarko çalışanlarının destekleri ile köy 

okulları yardım projesi Siirt, Ağrı ve 

Van şehirleri ile devam etmektedir. 

larko İstikbal Kulübü Sanat Komi-

tesi tarafından düzenlenen Mas-

terpiece sanat atölyesinde kilden 

heykel yapımı workshop çalışması gerçek-

leştirildi. Workshopa katılanlar, tecrübe ya 

da yeteneğe bakılmaksızın, sanatla içi içe 

olma amacı taşıyan Masterpiece sanat atöl-

yesinde kilden heykel yaparak keyifli zaman 

geçirdiler. Yaratıcılık ve el emeğinin birleştiği 

etkinlik sonunda katılımcılar, ofise ya da eve 

götürebilecekleri, hatta arkadaşlarına hedi-

ye edebilecekleri heykeller ortaya çıkarmış 

olmanın mutluluğunu yaşadılar.

Alarko İstikbal Kulübü ile Erciyes Gezisi

AİK’dan Köy Okulu Yardım Projesi

AİK Üyeleri Kile Hayat Verdi

A

A

A
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üler yüzlü ekibi, ünü dünyaya yayılan gönülden hizmet anlayışı 
ile Hillside Beach Club, 2019 yaz sezonunu 15 Nisan’da açtı. Ön-
cüsü olduğu öğretirken eğlendiren “edutainment” akımı doğ-

rultusunda geliştirdiği yepyeni atölyeler ve misafirlerinin ilgi alanlarına 
göre tasarladığı özel programlarla Hillside, bu sezonda da farklı zevklere 
ve yaş gruplarına hitap eden programlar tasarladı. 

İngiltere’nin en büyük gazetesi Financial Times’ın prestijli eki “How to 
Spend It” dergisinde “Cennet Bulundu” başlığı ile Hillside Beach Club’dan 
bahsedilmiş ve Hillside’ın bulunduğu bölgenin özellikle yelken turları 
için benzersiz olduğuna yapılabilecek aktiviterle birlikte yer verilmişti. 
Hillside’dan uzaklaşmadan denenebilecek yakın koylar ve 12 Adalar Turu 
yanında yelkenli ile unutulmaz bir gün batımı için “Sunset Cruise” seçeneği 
de bu sezon Hillside ekibi tarafından tüm detayları düşünülmüş olarak 
kolaylıkla organize edilebilen aktiviteler arasında yer alıyor. Hillside Be-
ach Club’a yakın bir konumda bulunan dünyaca ünlü Kayaköy ise, 5 bin 
yıllık tarihiyle yediden yetmişe tüm gezginlerin ilgisini çekiyor. Bu sezon, 
Kayaköy’de gece yürüyüşü ve sonrasında astronomi semineri Hillside eki-
bi tarafından özel bir deneyim olarak kurgulandı. 

Yenilenen mobil uygulama ile tatil keyfi bölünmüyor
Hillside Beach Club, her yıl geliştirdiği mobil uygulaması sayesinde birçok 
hizmete tek bir dokunuşla ulaşma imkânı sağlıyor. Oteldeki günlük aktivi-
telerin tam zamanlı olarak takip edilebildiği ve aktiviteler için rezervasyon 
yapılabilen yenilikçi uygulama, birçok dergi ve gazeteye erişimin müm-
kün olduğu “press reader”a ücretsiz erişim imkânı da sunuyor. Bu yıl, 
unutulmaz bir Hillside deneyimi olan deniz üzerinde sinema etkinliğinde 
gösterilecek filmi Hillside mobil uygulamasındaki seçenekler arasından 
misafirlerin belirleyeceği uygulamada, sanal harcama kartı seçeneği ile 
misafirlerin yanlarında cüzdan veya kart bulundurmasına gerek kalmıyor. 

illside Beach Club’da gerçekleşen ve bir klasik haline gelen İyi 
Hissetme haftalarının İstanbul bacağı, Hillside’ın hazırladığı 
özel bir program ile 11-31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçek-

leşti. Hillside Etiler’de bu program boyunca, geleceğin trendleri, şimdinin 
ise keşfedilmeyi bekleyen deneyimleri meraklıları ile buluştu. Misafirler, 
İyi Hissetmenin 21 Günü boyunca yepyeni atölyeleri deneme imkanı buldu. 
Hillside tarafından yeni tasarlanan “Cycle Boxing” grup dersi ile başlayan 
programda, Sedef Gali ile sanatla eğlenceyi birleştiren “Art Attack”, çayın 
zengin dünyasını keşfetmeyi sağlayan Melez Tea ile “Tea 101”, dolunay eş-
liğinde yapılan ve koşulan km kadar fidan bağışlanan “Full Moon Run” ve 
“Yemekle İlişkimiz” başlığında yemek kültürü yazarı Cemre Narin konuş-
ması da ilgilileriyle buluştu.

Hillside’ın İyi Hissetmenin 21 Günü programında yerini almış derslerinden 
bazıları; cycle ile boksu birleştiren ve son dönemin en çok konuşulan kav-
ramı “mindfullness” ile enerjik grup derslerini bir araya getiren “hybrid” 
egzersizler oldu. Instagram karelerinin vazgeçilmez pozunu kusursuz 
vermeye yarayan “headstand” atölyesi, Hillside’ın yarattığı ezberbozan 
egzersiz Jungle Challenge’ın yepyeni versiyonu ve güne zinde başlamanın 
anahtarı DJ eşliğinde sabah kardiyosu “Morning DisGo” en çok ilgi gören 
aktiviteler olarak öne çıktı. 

G

H

Yaz Sezonu Hillside Beach Club’da Yeniliklerle Başladı

Yeni ve Yükselen Deneyimler “İyi Hissetmenin 21 Günü” 
Etkinliği ile Meraklılarıyla Buluştu
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illside, instagram platformunun hikâyeler bölümüne gif ekle-
me özelliğinin gelmesiyle, farklı konseptlerde tasarladığı iyi 
hissettiren gifleri sosyal medya ve mobil kullanıcıları ile bu-

luşturdu. Farklı konseptlerde tasarlanan 12 adet gif, instagram story’de 
“Hillside” ya da “Feeling Good” anahtar sözcüklerinin yazılması ile bulu-
nabiliyor. Hillside Beach Club misafirleri, Hillside City Club üyeleri ve ING 
Cinecity izleyicilerinin paylaşımlarında sık sık kullandığı gifler, birçok fe-
nomen ve instagram kullanıcısı tarafından da instagram hikayelerinde 
kullanıldı. Instagram’a yüklendiği günden bugüne kadar 3,3 milyon kez 
görüntülenen gifler, dünyanın dört bir yanından sosyal medya kullanıcısı-
nın, iyi hissettiren anlarını bu renkli tasarımlarla paylaşmalarını sağlıyor. 
“Feeling Good” giflerle ilgili bilgi ve kullanım örnekleri de instagram.com/
feelinggoodstories hesabından incelenebiliyor. 

enilikçi projeleriyle öncü çalışmalara 
imza atan Hillside Beach Club’ın renk-
li dünyası bloguna taşındı. Hillside’ın 

iyi hissetme ekosisteminin dinamizmini yansıtan 
ve https://blog.hillsidebeachclub.com/ adresin-
den erişilebilen Hillside Beach Club blogu yayına 
girdi. Seyahat ilhamı veren bu blogda; Fethiye 
bölgesinde yapılacak etkinliklerden, Kayaköy 
için detaylı bir gezi rehberine, yoga ve sağlıklı 
beslenme ile ilgili merak edilen konulardan, aile 
ile seyahat için önerilere kadar birçok ilgi çekici 

içerik yer alıyor. Fayda sağlayacak bilgilere yer 
vermesinin yanında, arama motoru optimizas-
yonuna (SEO) katkı sağlayan blog, özellikle yurt 
dışında bilinen yayınların yazarlarından çıkan 
içeriklere yer veriyor. “Feel Good Stories” isimli 
blogda, İngiltere’nin en ünlü gazetelerinden Te-
legraph için seyahat makaleleri hazırlayan Tina 
Walsh, Fethiye bölgesi ile ilgili hazırladığı dosya 
konularıyla bilinen Jane Akatay ve İngiltere’nin 
en çok izlenen youtuber’ı Patricia Bright gibi bir-
çok tanınmış isim yazılarıyla yer alıyor.

illside Beach Club, ünü dünyaya yayılmış gönülden hiz-
metini devam ettirecek ekip arkadaşlarını yetiştirdiği ve 
sektöre hazırladığı Hillside Akademi’nin 2019 mezunla-

rını verdi. Fethiye’nin Kız Meslek Lisesi öğrencileri Hillside Beach 
Club’da aldıkları eğitimi tamamladı ve yaz sezonunda stajyer olarak 
deneyim kazanma imkânı buldu. 7 Şubat - 28 Mart 2019 tarihleri 
arasında 50 öğrencinin tamamladığı eğitim programı boyunca mes-
leki konular; yiyecek içecek ve servis eğitiminin yanı sıra İngilizce, 
iş sağlığı ve güvenliği ile kişisel gelişim konuları da işlendi. Hillside 
Akademi’nin 2019 mezunları, eğitim programı ile ilgili akıllarına ilk 
gülümseme, güven, kalite ve samimiyet geldiğini sıralarken bu eği-
timde İngilizcelerini geliştirdiklerini, misafirle nasıl konuşulması ge-
rektiğini, bir gülümsemenin bile büyük fark yaratacağını, iyi iletişim 
kurmayı öğrendiklerini paylaştılar. Özgüvenlerinin arttığını, pozitif 
enerji ile dolduklarını da ekleyen gençler, mezun olurken donanımlı 
bir şekilde sektöre atılacakları için heyecanlı olduklarını belirttiler. 

H
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İyi Hissettiren Hillside “Gif”leri 
3,3 Milyon Kez Görüntülendi 

Hillside Beach Club Blog Yayına Girdi

Hillside Akademi 2019 Mezunlarını Verdi 
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illside, yeni neslin görüşlerini yönetim süreçlerine dahil ettiği 
“Creative Minds” projesini başlattı. Dünyadaki gelişmeleri ya-
kından izleyen ve hızlı bir şekilde ürünlerine adapte eden Hillsi-

de, “Creative Minds” projesini başlatarak Y ve Z jenerasyonlarının marka 
deneyimlerini ve ilgi alanlarını, ürünü geliştirmek için aktarmalarına ve 
girişimcilik yönlerini geliştirmelerine olanak sağladı. 13-19 yaş grubundaki 
yaratıcı gençlerden seçilen Hillside’ın ilk “Creative Minds” ekibinin tecrübe-
leri ve görüşleri, karar verme mekanizmasına doğrudan katkı sağlarken 
her 3 ayda bir, ürün ve hizmetlerle ilgili yorumları ve fikirleri Hillside yöne-
ticileriyle paylaştıkları buluşmalar gençlere gelişim alanı sunuyor. 

Kapılarını misafirlerine hep daha iyiyi sunma anlayışıyla açan Hillside, za-
manın ötesinde kalmak için, ilerleyen yıllarda Hillside misafiri de olacak 
yaş grubunun görüşlerini aldığı ‘Creative Minds’ projesinde çıkan birçok 
fikri uygulamaya aldı. Gençlerin önerisi ile bu sezon Hillside Beach Club’da 
“Wake Point” adında kendilerine özel bir buluşma noktasının tasarlanıp ha-
yata geçirilmesine karar verildi. Görüşmelerde fikirlerini paylaşan genç-
lerden Hillside Beach Club’ın klasikleşen deniz üzerinde sinema gösterim-
leri için interaktivite içeren yaratıcı bir öneri de geldi. 

Perşembe akşamları yayınlanan filmin mobil uygulama üzerinden misa-
firler tarafından seçilmesi fikrini geliştiren gençlerin önerisi ile Hillside uy-

gulamasına eklenen yeni özellik kullanıma açıldı. Grubun en çok beğendik-
leri egzersizin boks olduğunu paylaşması üzerine ise Hillside Etiler’de bu 
yaş grubu için de birebir ve grup boks dersleri başlatıldı. Yılda 4 buluşma 
gerçekleştirecek Creative Minds ekibi ile Hillside ekibi mesajlaşma uygula-
ması üzerinden sürekli iletişim halinde kalarak, karşılaştıkları ve beğendik-
leri yeni fikirleri birbirleriyle paylaşıyor, görüşlerini almaya devam ediyor. 

H

Gençlerden Oluşan Danışma Kurulu Hillside 
“Creative Minds” Kuruldu

ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan araştırma 
sonrası, “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” listesi açık-
landı. 17 farklı sektörün hizmet ihracatında önde gelen firma-

larına yer veren araştırmada; yenilikçi uygulamaları ile ilklerin öncüsü 
konumunu sürdüren Alarko Turizm Grubu, 2017 yılında “En Fazla Hizmet 
İhracatı” yapan firmalar arasında yer aldı. TİM tarafından bu yıl üçüncüsü 
gerçekleştirilen, Türkiye’nin en başarılı ihracatçılarının sıralandığı ‘500 Bü-
yük Hizmet İhracatçısı’ listesinde yer alan Alarko Turizm Grubu, “Bireyle-
rin boş zamanlarını verimli ve kaliteli bir şekilde değerlendirmesi” olarak 
ifade edilebilecek olan “leisure” kavramını Türkiye’ye tanıtan ilk kurumdur.

Alarko Turizm Grubu, hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana sa-
hiplendiği “İyi hissettirme” misyonu ve “Sürekli gelişim” felsefesi ışığında 
sektöründe öncü konumda yer alıyor. Faaliyette olduğu alanlara getirdiği 
heyecan ve farklı bakış açısıyla sektörünün de gelişmesini sağlayan Alar-
ko Turizm Grubu, bünyesinde bulunan Hillside Beach Club, Hillside City 

Club, Cinecity Sinemaları ve Sanda Spa işletmeleriyle misafirlerine kişiye 
özel hizmetler sunuyor.T

Alarko Turizm Grubu, “Türkiye’nin 500 Büyük 
Hizmet İhracatçısı” Listesinde Yer Aldı


