
Dünyamız

Taahhüt Grubumuz tarafından 
yapımı devam etmekte olan 
Kabataş  - Mecidiyeköy – 
Mahmutbey Metro Projesi’nin 
ilk fazı olan Mecidiyeköy – 
Mahmutbey hattı 2020’nin 
ilk çeyreğinde açılıyor.  Enerji 
Grubu şirketlerimizden MEDAŞ 
10. yılını kutlarken, MEPAŞ ise 
yepyeni bir mobil uygulamayı 
hayata geçirdi. Yapılan yatırımlar 
sayesinde Konya’da yaşayan 
vatandaşlarımıza ulaştırılan 
kesintisiz enerjiden duyulan genel 
memnuniyetten dolayı Konya 
Valiliği MEDAŞ’a teşekkür plaketi 
verdi. Alarko Carrier’ın küresel 
ısınma ve iklim değişikliğinin 
etkilerine dikkat çekmek için bu yıl 
6.’sının düzenlendiği “Küresel İklim 
Değişikliği Fotoğraf Yarışması” 
sonuçlandı. Birbirinden güzel 
fotoğrafların yarıştığı bu etkinliğin 
ilk dört derecesini alan fotoğrafları 
dergimizin 11. sayfasında 
bulabilirsiniz. Alarko, marka olarak 
Çin’de “En İyi Büyüme” ödülüne 
lâyık bulundu. Öte yandan yurt 
içinde Alarko Carrier “Türkiye’nin 
En Değerli 100 Markası” içindeki 
yerini korudu. İngilizlerin aylık 16 
milyon sayfa görüntülemesi ve 
400 binin üzerindeki günlük tiraja 
sahip The Times Gazetesi’nin 
seyahat eki, Hillside Beach Club’ı 
Akdeniz’in en iyileri arasında 
gösterdi. Ayrıca Hillside Beach 
Club dünyanın en ünlü seyahat 
ve yaşam stili dergilerinden biri 
olarak kabul edilen Condé Nast 
Traveler tarafından Avrupa’nın 
En İyi Resortları’ndan biri olarak 
belirlendi. Bu haberlerin detaylarını 
dergimizin 22. sayfasında 
okuyabilirsiniz.
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2020
65. yılımızı geride bırakıp

‘ye adım atıyoruz

2020 yılı;
taahhüt, sanayi 
ve ticaret, 
enerji, turizm 
alanlarında 
Topluluk olarak 
faaliyet ve 
yatırımlarımızın 
aynı hızla 
sürdüğü bir 
yıl olacak. 
Dergimizin 
bu sayısında 
Topluluk 
şirketlerimizin 
profesyonel 
alanlarındaki 
başarılarının 
yanında genç 
kitlelerin 
eğitimine, 
kültüre, 
sanata ve 
spora verilen 
desteklere 
ilişkin yönetim 
kadromuzun 
da bizzat yer 
aldığı birçok 
haberi sizinle 
paylaşıyoruz.
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MEPAŞ, Mobil Uygulamasını 
Başlattı

Alarko Markası Çin’de 
“En İyi Büyüme” Ödülüne Lâyık 

Görüldü
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Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey 
Projesi’nde İlk Fazın İşletmeye Açılışı 
İçin Geri Sayım Başladı

Hillside Beach Club 
The Times’ın “En İyiler” Listesinde 
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YENİ BİR ON YILA GİRERKEN

Çok Değerli Dostlarımız ve Paydaşlarımız,

Ülkemiz 2019’u çevremizden kaynaklanan tüm 
problemlere rağmen barış ve huzur içerisinde 
tamamlarken, bizler de ekonomimiz içerisindeki 
önemli aktörlerden biri olarak bu yılı geçtiğimiz 
yıllara göre çok daha umut veren sonuçlarla ni-
hayetlendirmenin kıvancını yaşamaktayız. 2019 
yılının üçüncü çeyreğinde Alarko Topluluğu 
genelinde ulaşmış olduğumuz ciro ve kârlılık 
rakamları daha önceki yıllarda yapmış olduğu-
muz önemli yatırımların meyvelerini artık al-
maya başladığımızın göstergesi olmuştur. 

Enerji iş kolumuz bu yıl Grubumuzun amiral ge-
misi işlevini iyiden iyiye üstlenmiş durumdadır.

Konya ve çevresindeki 6 şehire hizmet veren 
enerji dağıtım ortaklığımız özelleştirme son-
rası geçen 10 yıl içerisinde tüm yapılanmasını 
tamamlayarak olgunluk dönemine ulaşmıştır. 
Bölgedeki dengeli yatırım modelimiz ve kaliteli 
hizmet hedefimiz ile ülke içerisindeki en beğeni-
len ve başarılı dağıtım şirketi olmayı başardık. 
Bu şekilde oluşmuş olan kuvvetli varlık tabanı-
mız ile dağıtım sektöründe istikrarlı gelir getiren 
bir hüviyet kazandık.

Enerji üretiminde ise 2019 yılı hem sahip oldu-
ğumuz hidroelektrik santrallerde hem de ortak 
olduğumuz Çanakkale Karabiga’da bulunan ter-
mik santralimiz ve güneş enerjisi santrallerimiz-
de verimli üretim yaptığımız bir yıl olmuştur. Bu 
santrallerden elde ettiğimiz gelirlerin özellikle 
2019’un üçüncü çeyreğinde finansallarımıza 
olumlu katkıları olmuştur. Ülkemizin kalkınma 
hızına ve ekonomik istikrarına paralel olarak bu 
yatırımlarımızın önümüzdeki yıllarda da önemli 
katkılar sağlayacağına inancımız tamdır.

Taahhüt Grubumuz bir taraftan İstanbul’da yük-
lenmiş olduğu Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmut-
bey metro hattını süratle tamamlarken diğer 
taraftan Romanya ve Kazakistan’da üstlenmiş 
olduğu yeni projelerin mobilizasyonlarına baş-
lamış durumdadır. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan 
Romanya’da almayı hedeflediğimiz işlerin daha 
da çeşitlenmesine yönelik politikamız devam 
etmektedir. Yurt dışında almış olduğumuz mü-

teahhitlik projelerinde Türkiye’mizi temsil ettiği-
mizin bilinci ile azami dikkat ve hassasiyet gös-
termekteyiz. Grubumuz bugüne kadar yurt dışı 
ve yurt içi projelerde elde etmiş olduğu itibarı 
koruyacak şekilde ve yeni projelerini zamanın-
da başarıyla tamamlama azmi ile çalışmalarına 
devam etmektedir.

Ülkemiz turizm açısından çok başarılı bir yıl 
geçirmiştir. Geçtiğimiz zor yıllarda bile perfor-
masını hep üst düzeyde tutmuş olan Fethiye 
Hillside Beach Club tesisimiz 2019 yılında daha 
da başarılı bir performans sergilemiş; benzer 
tesislerin çok daha üzerinde doluluk oranları-
nın getirdiği yüksek gelir bu yılın üçüncü çeyrek 
finansallarına da yansımıştır. Bu tesisimizin üst 
hakkının 49 yıla çıkarılması sonucu yeniden de-
ğerlemesi bağımsız değerleme kuruluşuna yap-
tırılmış, böylece üst hakkına sahip olan Alarko 
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. şirketimize 
önemli bir ilâve değer oluşturmuştur. Açıklan-
mış olan bu ilâve değer yıl sonu finansallarına 
olumlu katkı verecektir.

Sanayi ve ticaret alanında faaliyet göstermekte 
olan Alarko Carrier ortaklığımız geçtiğimiz yıl 
başlatmış olduğu organizasyon yenilemesini bu 
yıl içerisinde sürdürmüş, dijitalleşme alanında 
önemli adımlar atmış ve ihracat faaliyetlerine 
önem vererek cirosunu döviz gelirleri ile çeşit-
lendirmektedir. Önümüzdeki yıllarda ortağımız 
Carrier ile yapılan işbirliği ile bazı ürünleri yerli 
olarak fabrikamızda Alarko Carrier markası ile 
üretip yurt dışına ihraç etmek bu alandaki yeni 
atılımımız olacaktır. Enflasyonun azalarak yurt 
içindeki yatırım ortamının hareketlenmesi ile 
birlikte özellikle sistem satışlarında 2020 yılın-
da büyüme beklemekteyiz.

Şirketler Topluluğu genelinde çağımızın gerek-
lerine uygun yapılanma faaliyetimiz, oluşmuş 
şirket hafızamızı koruyarak daha dinamik genç 
bir yönetim yapısı, müşteri odaklı hizmet an-
layışının devamı ve daha proaktif bir yönetim 
şekli hedefi ile önümüzdeki yıl içinde de devam 
edecektir.

Alarko Şirketler Topluluğumuz kurulmuş ol-
duğu 1954 yılından itibaren 65 yıldır en itibarlı 

şirket olma hedefinden hiçbir zaman taviz ver-
memiş, tüm faaliyetlerimizde ön koşul olarak 
en önce bunu sağlamıştır. Bundan sonra da bu 
konuda her türlü hassasiyeti gösterecektir. 

Topluluğumuz ana felsefesinin birinci maddesi 
olan;

Tüm faaliyetlerinde devlete, müşteriye, payda-
şa, personele, ortağa, alt ve yan sanayiye dai-
ma dürüst davranmak

ilkemizi her zaman göz önünde bulunduracağız. 

Faaliyetlerimizden de görüleceği üzere Şirket-
ler Topluluğumuz çok verimli ve kârlı bir yeni 
10 yıla girmektedir. Verimliliğimizi sürekli ge-
liştirerek, daha yüksek hedeflere risklerimizi 
arttırmadan varmanın çabası içerisinde olacak 
ve bunu paydaşlarımızla paylaşmaya devam 
edeceğiz. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirmiş 
olduğumuz istikrarlı ve yüksek temettü dağıtım 
politikamız bunun ispatı olmuştur. Hedefimiz bu 
politikayı önümüzdeki yıllarda da devam ettir-
mek olacaktır. 

Sizleri sevgi ve saygı ile selamlarken önümüz-
deki 2020 yılını hep birlikte sağlık, barış, huzur, 
bolluk ve bereket ile geçirmemizi dilerim. 

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı
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aahhüdümüz altında yapımı devam etmekte olan 22,5 kilo-

metre uzunluğunda, 19 istasyon ve 275 araç parklanma kapa-

sitesine sahip 150 dönümlük depo sahasından oluşan M7 hattı 

olarak bilinen Kabataş–Mecidiyeköy–Mahmutbey Metro Projesinin birinci 

etabının işletmeye açılması için geri sayım başladı. Birinci etabın kapsadı-

ğı, 15 istasyon ve depo sahasından oluşan Mecidiyeköy–Mahmutbey Hat 

kesimi 2020 yılının ilk çeyreğinde işletmeye açılıyor. Büyük bir hızla de-

vam eden projemiz kapsamında tren hareketi, sinyalizasyon ve alt sistem 

testleri başarılı bir şekilde devam etmektedir. 17,2 km ve 15 istasyondan 

oluşan ilk fazın ince ve elektromekanik işlerinde sona yaklaşılmıştır. İş-

letmeye alınması ile birlikte İstanbul’un trafiğine nefes aldıracak olan M7 

metro projemizin işletmeye alınması ile birlikte günde 500 bin yolcu taşı-

ması öngörülmektedir.

Projemizin ilk fazı olan ve 2020 yılı başlarından açılacak olan Mecidiyeköy 

– Mahmutbey İstasyonları arasındaki 15 istasyonun işletmeye açılması ile, 

(M2) Yenikapı-Hacıosman metro hattı ile Mecidiyeköy istasyonunda, (M3) 

Bakırköy İDO-Kirazlı-Kayaşehir metro hattı ile Mahmutbey istasyonunda, 

(M11) Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Kâğıthane istasyonun-

da, (T4) Topkapı-Sultançiftliği tramvay hattı ile Karadeniz Mahallesi istas-

yonunda, (T5) Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile Alibeyköy istasyonun-

da, Metrobüs ile Mecidiyeköy ve Çağlayan istasyonları ile entegrasyon ve 

yolcu aktarmaları sağlanmış olacaktır. Kabataş ile Mecidiyeköy istasyon-

ları arasında tünel açma faaliyetleri tüm hızı ile devam etmekte olup ana 

hat tünellerinin kazı faaliyetleri 2.TBM ‘in 06 Kasım 2019 tarihinde Fulya 

İstasyonu’ndan çıkması ile tamamlanmıştır. Projemiz kapsamında 11.033 m 

ana hat tüneli açılmıştır.

Projemizin ikinci fazında;

Kabataş ile Fulya arasını açmakta olan TBM’imizin işini tamamlaması ile 

birlikte Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunun ikinci etabı olan 

Kabataş-Mecidiyeköy kesiminin ana hat tünelleri tamamlandı. 06 Kasım 

2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 

katılımı ile gerçekleşen törende TBM’imiz Fulya İstasyonu’ndan çıkarılmış-

tır.

İkinci fazın tamamlanmasıyla birlikte;

(F1) Kabataş-Taksim füniküler hattı ile Kabataş istasyonunda, (T1) Eminö-

nü-Kabataş tramvay hattı ile Kabataş 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, Çağ-

layan-Gaziosmanpaşa 13 dakika, Beşiktaş-Sarıyer Hacıosman 25,5 daki-

ka, Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 dakika, Mahmutbey-Yenikapı 39,5 dakika 

olacak şekilde ulaşım sağlanabilecektir.

T

Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey 
Projesi’nde İlk Fazın İşletmeye Açılışı İçin Geri 
Sayım Başladı
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an-Avrupa 4 no’lu koridorunun parçası olacak olan Romanya-

Güney Bükreş Çevre Otoyolu Lot-2 Kesimi İnşaat İşleri Proje-

mize ilaveten aynı otoyolun devamı olan Lot-1 kesimi inşaat 

işleri sözleşmesinin imzası da 26 Ağustos 2019 tarihinde Romanya Ulaş-

tırma Bakanı Razvan Cuc, Romanya Uluslararası Karayolları Altyapı İda-

resi (CNAIR) Genel Müdürü Florin Sorin Scalart, Alarko Holding A.Ş. Yöne-

tim Kurulu Başkan Vekili Vedat Alaton, Alarko Taahhüt Grubu İcra Kurulu 

Başkanı ve Genel Müdürü Alper Kaptanoğlu ve Genel Müdür Yardımcısı 

Mustafa Gafuroğlu’nun katılımıyla Bükreş’te atıldı.

Bu sayede Romanya’da taahhüdü üstlenilmiş proje sayımız ikiye, yapı-

mı üstlenilen sözleşme güzergâh uzunluğu 33 km’ye, Romanya’da üst-

lenilmiş olan sözleşmelerimizin toplam tutarı ise 336 milyon Euro’ya 

ulaşmıştır(Lot-1 176 milyon Euro, Lot-2 160 milyon Euro).

Proje yapım işleri devam etmekte olan Lot-2 kesimi kısmındaki ikinci mi-

lestone olan kavramsal tasarım projeleri ilgili detaylarıyla beraber, iş-

veren Romanya Ulusal Karayolları ve Altyapı İdaresi’ne (CNAIR) 31 Ekim 

2019 tarihi itibariyle inceleme ve onay için sunulmuştur. Bu aşamadan 

sonraki süreçte teknik uygulama detay projeleri ve gerekli tüm izinlerin 

de tamamlanması ile, 2020 Ocak ayı içerisinde yer teslimi ile birlikte inşa-

at faaliyetlerine başlanılacak seviyede hazır olunması hedeflenmiştir. Her 

iki projemiz de teknik özellik olarak 140 km/saat dizayn hızına göre çelik 

bariyer ile bölünmüş orta refüjlü 2 x 2 şeritli asfalt yol kaplamalı otoyol 

statüsünde projelendirilecektir. 

Lot-1 ve Lot-2 projelerimiz kapsamında 10 adet otoyol viyadüğü, 19 adet 

üst geçit köprüsü, 4 adet otoyol kavşak düzenlemesi, 55 adet menfez, 

2 adet işletme ve bakım alanı, 4 adet geçici park alanı, otoyol trafik dü-

zenleme ve yolcu bilgilendirme sistemleri (ITS) ve diğer kapalı güvenlik 

sistemleri, yol aydınlatma ve muhtelif bitirme işleri yapılacaktır. 

Lot-1 kesimi proje yapım faliyetlerine 26 Ağustos 2019 tarihinde sözleş-

menin imzası ile başlanılmış olup, proje tasarım işleri kapsamında saha 

halihazır harita alımları, zemin mekaniği parametre tespitleri için zemin 

etütleri, 2. Dünya Savaşı kalıntıları olarak patlayıcı mühimmat araştır-

ma çalışmaları, arkeolojik alanlarda yapılan ön araştırma çalışmaları ve 

tasarım kriterleri oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu işlerin 

akabinde kavramsal projeler ve detay uygulama projeleri çalışmalarına 

başlanacaktır. Bahis konusu bu 12 aylık süreç içinde; gerekebilecek ilâve 

kamulaştırma işleri, tasarım ve imalat iş programının hazırlanması, tüm 

imalat projelerinin hazırlanıp onaylanması ve inşaat izinlerinin tamamlan-

ması yer almaktadır.

Her iki lot için sözleşme kapsamı işlerin süresi; 12 ay proje hazırlık ve in-

şaat izinlerinin alınması, 30 ay inşaat yapım süresi ve 60 ay garanti süresi 

ile toplam 102 aydır.

P

Bükreş Çevre Yolu 
2. Proje Sözleşmesi İmzalandı
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azakistan’ın ilk büyük kamu-özel sektör ortaklığı projesi olan 

ve Almatı eyaletinin Karasay, İli ve Talgar ilçelerinden geçerek 

çevre yolu şeklinde projelendirilen hattın uzunluğu 66 kilomet-

redir. 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 Büyük 

Almatı Çevre Yolu projesi, şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü hafiflete-

cek ve yaklaşık olarak 2.000.000 insana hizmet edecektir. Projenin ta-

mamlanması, Almatı şehri ve çevresinin sosyo-ekonomik gelişimini hız-

landıracak, Almatı şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve hava kirliliğinin 

minimuma düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır. 

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 Holding CEO’su Ayhan Yavrucu tarafın-

dan imzalanan protokole müteakip, Kazakistan Endüstri ve Altyapı Kalkın-

ma 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, Te-

darik ve Yapım” (EPC ‘Engineering 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 ve bağlantı yolları ise asfalt olacaktır. Yol üzerinde 8 

adet kavşak, 15 viyadük, 20 köprü ve 7 adet alt geçit bulunmaktadır. Top-

lam viyadük uzunluğu 1.686 metre, köprü uzunluğu 1.329 metre, alt geçit 

tünel uzunluğu 113 metre, menfez sayısı 152 adet olmak üzere uzunluğu 

7.790 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 gerçekleşecektir. Kavşaklarda aydınlatma yapılacaktır. Çevre 

düzenleme işleri kapsamında 1,8 milyon m2 alan yeşillendirilecek, 60 bin 

adet ağaç dikilecektir. Yerleşim yerleri güzergâhında toplam 3 km ses ba-

riyeri ve yol güzergâhı boyunca 142 km tel çit montajı 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 kurulumu tamam-

landı. 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 başlanmıştır. Onaylı projeler doğ-

rultusunda 3 lotta yaklaşık 26,5 km (Section 4, 8b ve 1a) servis yolu, kazı 

sıyırma, kamulaştırması yapılmış hat güzergâhı üzerindeki mevcut evle-

rin yıkımı, menfez, gaz, elektrik, su deplasesi ve arkeolojik işlere 27 Nisan 

2019 tarihinde başlanmıştır. Finansal kredi işlemlerinin tamamlanması ile 

birlikte 1 Nisan 2020 tarihinde diğer kalan lotların yapımına başlanması 

planlanmaktadır. Projenin, 2023 yılı sonunda tamamlanması hedeflen-

mektedir.

Büyük Almatı Çevre Yolu Projesi 
Finans Kredisi Öncesi Erken İşlere Başlandı

K
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2009 yılındaki özelleştirme ile Alarko Holding ve Cengiz Holding tara-

fından devralınan MEDAŞ, 10. yılını  9 Aralık 2019 tarihinde düzenlediği 

etkinlik ile kutladı. Programa Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 

Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Cengiz Holding Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Cengiz, Alarko Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yav-

rucu, Alarko Holding Genel Müdürü Ümit Nuri Yıldız, Cengiz Holding Genel 

Koordinatörü Ömer Mafa, Alarko Enerji Grubu-Altek İcra Kurulu Başkanı 

Önder Kazazoğlu, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, MEDAŞ çalışan-

ları ve çok sayıda davetli katıldı.

‘MEDAŞ İşin Bilincinde’

Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “Tanıtım filmindeki 

rakamlardan; gerek iş manasında gerek personel yönetimi manasında ge-

rek ekonomik davranma manasında gerekse memleket faydasına karar-

lar alma manasında MEDAŞ’ın ne kadar işin bilincinde olduğunu, ne kadar 

doğru işler yaptığını net şekilde gördük. Elektrik sıkıntısının en üst düzeyde 

olduğu Hakkari’den gelmiş biri olarak arızaların üçte bire inmesi benim için 

çok önem arz ediyor. Bu konuda iyi bir noktaya gelindiğini görüyoruz. Yine 

şirketimizin personeline ne kadar değer verdiğine şahit olduk. Öncelikle 

teknik eleman sayısını yüzde 55’den yüzde 85’lere çıkardığını gördük. Tam 

istifade edilecek, katkı koyabilecek insanlarla yola devam edilmesi için ön-

celikli adım atmışlar. Ayrıca, burada da bırakmayarak burayı üniversiteye 

çevirmişler. Personelin her zaman eğitimlerini yenilemişler,  güncel tut-

muşlar, dünyadaki teknolojik gelişmelerden kopmamalarını sağlamışlar. 

En önemlisi çalışanları çok güzel motive etmişler” şeklinde konuştu.

‘MEDAŞ, Özelleştirmede Bir Başarı Hikâyesidir’

Alarko Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu ise, “MEDAŞ’ın özel-

leştirilmesinin 10. yılında çok iyi yerlere geldik. MEDAŞ özelleştirmede bir 

başarı hikâyesidir. Bu başarıdaki en büyük pay çalışanlarımızın başarısıdır. 

Bizler sadece bu işe Cengiz Holding ve Alarko Holding olarak vesile ol-

duk.  Bu işi göğüsleyen ve başaran siz değerli çalışanlarımızsınız. Özellikle 

STK’ların destekleri ile önemli sonuçlar elde ettik. Bu özelleştirmenin ülke 

ekonomisine katkısı da gerçekten yadsınamayacak büyüklükte.  Rakam-

lara bakıldığında bu açık şekilde görünüyor. Belçika büyüklüğünde 80 bin 

kilometrekare alanda 3 bin kişi ile hizmet vermek ve bu hizmetin kalitesini 

her geçen gün yükseltmek hiç de kolay değil. Bu başarıda çalışanlarımızın 

alın teri ve emeği var. Bu emekler olmasaydı bu başarıyı elde edemezdik.  

Bu nedenle tüm çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler kaliteli 

ve sürekli elektriği vermekle yükümlüyüz. Bu bizim görevimiz. Bu görevi 

yerine getiren, siz çalışma arkadaşlarımızsınız. Bizler sadece burada loko-

motiflik görevi görüyoruz.  Bunu geliştirmek ve ileriye götürmek siz ça-

lışma arkadaşlarımızın omuzlarındadır. Bu çerçevede, en kaliteli hizmeti 

sunabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan değerli ortağım Mehmet 

Bey ile birlikte hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘MEDAŞ Sektöründe Lider Haline Geldi’

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise “Özelleştirmenin hemen sonra-

sında kuralları değiştirmek zorunda olduğumuzdan sıkıntılı günler yaşadık. 

Ama çok şükür bugün bunların meyvesini topluyoruz. MEDAŞ’ı iyi yere 

getirdiğimize inanıyorum. Bugün itibariyle MEDAŞ sektöründe lider haline 

geldi. Bunu ise 10 yıllık sürede oluşturduğumuz ekip sayesinde yakaladık. 

İşinde uzman, MEDAŞ’ı birinci plana koyan, ‘ben’ yerine ‘MEDAŞ’ diyen çok 

genç ve dinamik bir ekip kurduk. MEDAŞ’ı daha güzel yerlere getireceğimi-

ze olan inancımız tamdır. İşimiz daha çok. Yolumuz uzun.  Prensiplerimiz-

den vazgeçmeden, çok çalışarak MEDAŞ’ımızı çok daha üste taşıyacağız.” 

ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında, MEDAŞ’a olan katkılarından ve 10 yıllık süredeki 

yol göstericiliğinden dolayı Önder Kazazoğlu’na Mehmet Cengiz ve Ayhan 

Yavrucu tarafından plaket verildi. Bu tören sonrası MEDAŞ çalışanlarından 

oluşan Meram Orkestra sahne alarak programa katılanlara keyifli anlar 

yaşattı.

MEDAŞ 10. Yılını Kutladı
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Hayatın Her Anında MEDAŞ Sizlerle

“MEDAŞ Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün Proje Yarışması”nda 
Ödüller Sahiplerini Buldu

izmet kalitesini sürekli iyileştiren ve geliştiren MEDAŞ, tekno-

lojik yatırımlarından biri olan MEDAŞ 186 mobil uygulaması ile 

kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Tüketicilere kolaylık sağlamak için başlatılan bu uygulama ile kullanıcı-

lar çağrı merkezini aramadan, ‘Müşteri İlişkileri” bölümünden tüm istek, 

öneri ve ihbar bildirimlerini anlık olarak iletebiliyor. iOS ve Android işletim 

sistemine sahip cep telefonlarında kullanılabilen uygulama sayesinde kul-

lanıcılar, planlı kesintiler, anlık kesintiler ve açma-kesme sayaç işlemleri 

ve kaçak ihbarı ile ilgili bilgilere rahatlıkla ulaşabiliyor ve aynı zamanda ko-

num bildirimi sağlayarak çok kolay bir şekilde arıza kaydı oluşturabiliyor.

Kullanıcılar sistemde kayıtlı adresleri, o an bulundukları bölge veya farklı 

bir adres için elektrik kesintisi, aydınlatma, arıza kaydı konusunda kayıt 

oluşturabiliyor. Mobil cihazlardan oluşturulan kayıtlar anında MEDAŞ saha 

ekiplerine iletilerek taleplerin hızlı bir şekilde karşılanması sağlanıyor. 

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’ın sorumluluk sahasında bulunan Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, 

Karaman ve Nevşehir illerindeki üniversitelerle işbirliği içerisinde düzenle-

diği “Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün Proje Yarışması” tamamlandı.

11 üniversiteden katılım sağlanan yarışmaya 25 Şubat - 10 Mayıs 2019 ta-

rihleri arasında 30 adet proje başvurusu yapıldı. Öğrenciler tarafından su-

nulan projelerden, ön eleme sonucunda 12 projenin finale kaldığı belirtildi. 

Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren ilk üç 

proje Enerjim, Akıllı Enerji Sokağı ve Yapay Şahin isimli projeler oldu. De-

receye giren ilk üç proje ve ön elemeyi geçen diğer 9 projenin sahiplerine 

19 Haziran 2019 tarihinde Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın katılımıyla 

Dedeman Otel’de gerçekleştirilen organizasyonda plaket ve ödülleri veril-

di. Yarışma ile ilgili Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak,” Üniversitelerimizi 

artık ilim yuvaları olarak bütün alanlarda görmeyi arzuluyoruz. Üniversi-

telerimiz olmadan teknolojide kolay kolay adım atamayız, bu bir gerçek… 

MEDAŞ da bunun sonucunda güzel bir projeye imza atmış. Gençlerimizin 

teknolojik veya matematiksel düşünme yönleri gelişince üretime ya da 

yeni fikirlere açılma kabiliyetleri artıyor. Bir taraftan da bu fonksiyonları 

yerine getiren kurumlarımızda ileride faydalı olacak elemanlar yetiştiril-

miş oluyor” dedi.

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş ise, “AR-GE’ye verdiğimiz önem 

kapsamında bu yıl bir çalışma düzenledik. Bu yarışmayı düzenleme ama-

cımız gerek bölgemizdeki üniversitelerde gerekse okuyan öğrencilerimiz-

den; okuyan, çalışan araştıran, düşünen arkadaşları teşvik etmekti. Eğer 

kafalarında bir fikir varsa bunun yazıya dönüşmesiydi, eğer ki uygulanabi-

liyorsa, uygulamaya alınmasıydı. Amacımız bu arkadaşlarımızı tanımaktı. 

Umarım gelecekte de bu katılımcılarımızla uzun soluklu çalışma imkânımız 

olur. İkinci amacımız ise bu arkadaşlarımızın kendisini geliştirmesine imkân 

sağlamaktı. Çünkü inanıyorum gençlerin önünü ne kadar açarsak ne kadar 

teşvik edersek o kadar daha ileriye giderler” diye konuştu.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Konya Valisi Cüneyit Or-

han Toprak, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Necmettin Erba-

kan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, KTO Karatay Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade ve Konya Teknopark Yönetim Kurulu Baş-

kanı Prof. Dr. Birol Dağ verdi.

H

M
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MEDAŞ Kaliteli Enerji İçin Yatırımlarını Sürdürüyor
2019 yılında yaklaşık 400 milyon lira yatırım 

yapacak olan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., hiz-

met verdiği Aksaray ilinde kesintisiz enerji için 

yatırımlarını tamamladı. Enerji kalitesinin arttı-

rılması, kesinti sürelerinin azalması ve müşte-

rilerin güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerji-

sine sürdürülebilir erişimini sağlamak amacıyla 

Aksaray’da planlanan yatırımlar tamamlandı. 

Bu kapsamda Aksaray Şehir Hastanesi girişi, 

Tacin Mahallesi, Sanayi Mahallesi, Hacı Hasanlı 

Mahallesi ve Sofular Mahallesi’nde yeni aydın-

latmalar tesis edildi. Arıza sayısını düşürmek ve 

görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla 

Hacı Hasanlı Mahallesi ve Sofular Mahallesi’nde 

bulunan elektrik hatları yer altına alındı. Güç 

taleplerinin karşılanması ve kesintilerde alter-

natif hatların oluşturulması amacıyla Sofular 

Mahallesi’nde monoblok trafo tesis edildi. 

Konya Valiliği’nden MEDAŞ’a Teşekkür 
EDAŞ, kesintisiz enerji ve müşteri memnuniyeti için ça-

lışmalarına hız kesmeden devam ederken bu çalışma-

lar teşekkür belgeleriyle karşılık buluyor. Konya Va-

lisi Cüneyit Orhan Toprak tarafından, MEDAŞ Genel Müdürü Erol 

Uçmazbaş’a teşekkür belgesi verildi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, 

MEDAŞ’tan duyulan memnuniyeti dile getirirerek, yapılan çalışma-

lardan dolayı teşekkürlerini iletti. Belge takdimi sonrası konuşan 

Genel Müdür Uçmazbaş, “Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımıza 

daha iyi hizmet götürebilmek için uğraş veriyoruz. Sayın Valimiz-

den aldığımız bu teşekkür plaketi, Şirketimiz için çok değerli olup 

bizi onurlandırmıştır.” dedi. 

M

MEDAŞ Futbol Turnuvası Devam Ediyor
eram Elektrik Dağıtım A.Ş. çalışanları arasındaki iletişimi ar-

tırmak için düzenlenen futbol turnuvası devam ediyor. Konya, 

Karaman, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir’de görev ya-

pan çalışanlardan oluşan 18 takımlık turnuvada toplam 216 oyuncu yer 

alıyor. 6 farklı ilde oynanarak tamamlanan grup maçları sonunda çeyrek 

finale kalan takımlar maçlarını Konya’da yapacak. 

MEDAŞ yetkilileri, turnuvanın asıl amacının çalışanların spor yapmasını 

sağlamak olduğu kadar aynı zamanda birlikte bir etkinlikte buluşmaları-

nı da sağlamak olduğunu belirterek, “Bu turnuva sayesinde farklı illerde 

çalışan arkadaşlarımızın birbirleriyle tanışması ve iletişime geçmesiyle 

kurum kültürümüz gelişiyor. Maçlardan sonra birlikte yemek yenmesinin 

şart olduğu bu turnuva ile oluşan ekip ruhunun hizmet kalitemizin geliş-

mesine de faydası olacağını düşünüyoruz.” dediler. M

MEDAŞ’tan Sanata Tam Destek
eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), bölgesine her alanda destek olmaya 

önem veriyor. Konya’da kültür sanat çalışmalarına en büyük desteği veren 

MEDAŞ, MEDAŞ Sanat Galerisi’ni yeni sezona açtı. 2 Eylül’de Seramik Sergi 

ile sanatseverlere yeni sezonda merhaba diyen MEDAŞ’ın, 65 seramik eserden oluşan 

sergi açılışı yoğun katılımla gerçekleşti. Katılımcılar eserler üzerinde merak ettikleri 

detayları sanat eseri sahiplerine bizzat sordu. Yıl boyunca birçok sergiye ev sahipliği 

yapan ve yapmaya devam edecek olan MEDAŞ Sanat Galerisi, Konya için kültür-sa-

nat alanında gelişmeleri bir adım önde takip ediyor. 2018/2019 sanat sezonunda 31 

sergiye ev sahipliği yapan MEDAŞ Sanat Galerisi yeni sanat dönemi için 28 sergiye ev 

sahipliği yapacağını bildirdi.

M
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Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. KONİF’19 Fuarı’nda Yerini Aldı

MEPAŞ, Mobil Uygulamasını Başlattı

EDAŞ, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Müze 

Binası’nda 17-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, Konya’da 

faaliyet gösteren birçok firmanın katıldığı “5. Konya İnsan Kay-

nakları ve İstihdam Fuarı” organizasyonunda işveren ve iş arayanlarla 

buluştu. MEDAŞ, bölgenin en büyük insan kaynakları etkinliği olan Kon-

ya İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’na bu yıl “Yarınları Aydınlatmak İçin 

Yıldızlarımızı Arıyoruz” teması ile katıldı. Şirket bünyesinde birçok gence 

istihdam sağlayan ve yeni istihdamlar için fuarda yerini alan MEDAŞ, iş ve 

staj başvurularını bilgilendirme broşüründe yer alan QR kod ile açılan “Me-

daş Kariyer” sayfasından alarak ziyaretçilere kolaylık sağladı. Konya Vali 

Yardımcısı Mehmet Usta, Konya İŞKUR İl Müdürü Emrah Keleş ve Selçuk 

Üniversitesi Rektörü Mustafa Şahin’in katılımıyla gerçekleşen fuar açılışı 

sonrasında, Vali Yardımcısı Mehmet Usta MEDAŞ standına gelerek sağla-

mış oldukları istihdam üzerine teşekkürlerini iletti.

EPAŞ’ın mobil uygulaması sayesinde kullanıcılar elektrik abo-

neliği ile ilgili işlemlerini dilediği yerden, zaman kaybetmeden 

gerçekleştirebilecek. Modern tasarımı ve sadeleştirilmiş işlem 

akışları ile MEPAŞ Mobil elektrik aboneliğine dair işlemleri kolaylaştırıyor. 

Üstelik ana sayfada üyelere sunduğu tesisatlarına özel göstergeler ile fa-

tura takibini kolaylaştıracak veriler sunmanın yanı sıra uygulama üzerin-

den fatura ödeme imkânı da sağlıyor. 

Sektörde bir ilki sunan MEPAŞ Mobil Uygulama; abonelerin tesisatları için 

çalışan yapay zekâ altyapısı ile tarife değişikliği için en doğru maliyet he-

sabını çok kısa süre içinde hesaplayıp gösteriyor. Bu sayede kullanıcının 

doğru maliyet ile en doğru tarife için karar vermesine ve tasarruf etme-

sine katkı sağlıyor. Bireysel ve kurumsal müşterilere hizmet veren MEPAŞ 

mobil’e TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile giriş yapılıp, 

abonelik ve fatura işlemleri hızla gerçekleştirilebiliyor, en yakın Müşteri 

Hizmetleri Merkezi görüntülenebiliyor, MEPAŞKart avantajlarından yarar-

lanılabiliyor. Uluslararası standartlarda güvenli ve hızlı hizmet için en üst 

seviye güvenlik altyapısı ile donatılmış MEPAŞ mobil uygulaması akıllı 

telefonlara indirilerek kullanılabiliyor. Yeni teknoloji ve trendlere uyumlu 

olarak yazılım ve geliştirme çalışmaları sürdürülen MEPAŞ mobil uygu-

laması; mevzuata, günün şartlarına ve iş yapısına uygun revizyonlarla 

elektrik aboneliğine dair işlemleri kolaylaştırmak için yapılan güncelleme-

lerle geliştirilmeye devam ediyor.

MEPAŞ Mobil uygulaması ile;

Abonelik İşlemleri

Aboneler, Müşteri Hizmetleri Merkezine gitmesine gerek kalmadan; diledi-

ği yerde ve dilediği zamanda aboneliğini başlatıp, sonlandırabiliyor.

Fatura İşlemleri

Aboneler, faturalarını görüntüleyebiliyor, borç durumunuzu sorgulayabili-

yor ve güvenle ödeme işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca ödemelerini 

izleyebiliyor.

Bilgi Güncelleme - Tarife Değişikliği

Aboneliklere ilişkin bilgi güncelleme ve tarife değişikliği gibi işlemler ko-

layca yapılabiliyor.

MEPAŞKart

MEPAŞKart avantajlarından yararlanılabiliyor.

Avantajlı Elektrik Tarifeleri

Serbest Tüketici limitini geçen tesisatlara avantajlı tarifelerden faydalan-

mak için uygulama içerisinden indirimli elektrik başvurusu yapılabiliyor.

Bildirim Merkezi

Fatura, Ödeme Hatırlatma, Kampanya, Duyuru ve İhbarlar için tesisata 

özel bilgilendirme sisteminden faydalanılabiliyor.

Şikâyet/Öneri

Kullanıcılar, verilen hizmetlere dair görüş ve önerilerini paylaşabiliyor.

M

M



11

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Alarko Carrier’ın Küresel İklim Değişikliği
Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

Garanti Teknopark’ın İklimlendirme Tercihi 
Carrier Oldu

larko Carrier’ın küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri-

ne dikkat çekmek için bu yıl 6.’sını düzenlendiği Küresel İklim 

Değişikliği Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışma, iklim de-

ğişikliğinin yarattığı tahribatı ve çevresel etkilerini çarpıcı karelerle gözler 

önüne serdi. Instagram ve Twitter üzerinden yapılan yarışmada toplanan 

binlerce fotoğraftan halkoylaması sonucu en yüksek beğeni sayısına 

ulaşan 50 kare, seçici kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Alarko 

Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Taahhüt Grubu İcra Ku-

rulu Başkanı Alper Kaptanoğlu, Alarko Carrier Klima Ar-Ge Proje Müdü-

rü Harun Özkara ve fotoğraflarıyla Instagram’ın öne çıkan isimlerinden 

Ahmet Erdem’den oluşan jürinin puanlarıyla dereceye giren 13 fotoğraf 

belirlendi. İklim değişikliğine farkındalık yaratmak için bu yarışmayı düzen-

lediklerini belirten Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai 

Öztürk, “6 yıldır düzenlediğimiz yarışmaya gelen fotoğraflar iklim değişik-

liğinin olumsuz etkilerini çok net bir şekilde belgeliyor. Ülkemizin de içinde 

yer aldığı Akdeniz Havzası küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek 

bölgeler arasında. İklim krizi günümüzün en önemli sorunu. Kamuoyunu 

iklim değişikliği hakkında bilinçlendirmek ve konuya dikkat çekmek için dü-

zenlediğimiz yarışmaya gösterilen ilgi her yıl artarak devam ediyor.” dedi. 

Dereceye girmeye hak kazanan fotoğrafların sahipleri: 

1. Deniz Nida Şener

2. Mürsel Çetin

3. Ramazan Çırakoğlu

4. Hikmet Saraç

5. Buğra Özbay

6. Eren Erenbilge

7. Cengizhan Türkoğlu

8. Muhammed Abdullah Cengiz

9. Esin Deri

10. Tahir Gültoplayan

11. Engin Ayyıldız

12. Ziya Onur Sayın

13. Emircan Öztürk

A

aranti markalı kurumlara teknolojik altyapı hizmetleri sunan 

Garanti Teknoloji’nin Pendik’teki kampüsünde klima sistemleri 

ve veri merkezi soğutması için Carrier soğutma grupları ter-

cih edildi. Garanti Teknopark kampüsü, gerçek zamanlı ve kesintisiz sis-

tem kaynağı sağlamaya yönelik teknolojik mimariye, milyonlarca online 

işlemi gerçekleştirebilen altyapıya ve tüm sistemin 7/24 kusursuz işlerliği 

için operasyonel kontrol sistemine sahip. Kampüste, Carrier markasının 

yüksek güvenilirlik ve performans için olağanüstü dayanıklılık testlerin-

den geçmiş olan Hava Soğutmalı Kondenserli Su Soğutma Grubu kullanıl-

dı. Projede ayrıca düşük işletme maliyeti ile verimliliği arttıran, binaların 

enerji tüketimini ve karbondioksit emisyonunu azaltarak çevreci bir çözüm 

sağlayan Carrier Su Soğutmalı Kondenserli Su Soğutma Grubu tercih edil-

di. Soğutma gruplarının kontrol otomasyonu olarak kullanıcı dostu Au-

tomated Logic ile sağlandı. Bu sayede değişken soğutma ihtiyacına göre, 

farklı yüklerde de yüksek verimli çalışma sağlanması hedeflendi. Tesisin 

soğutma enerjisinden tasarruf edebilmesi için serbest soğutmadan (free 

cooling) faydalanılması planlandı. Böylelikle soğutma grupları çalıştırıl-

madan ek ısı değiştiricileri kullanılarak veya aynı anda soğutma grupları 

ile birlikte kısmî yüklerde çalıştırılarak daha az elektrik enerjisi tüketilmesi 

amaçlandı. Proje hakkında bilgi veren Alarko Carrier Sistem Satış Yetki-

lileri, “Özellikle veri merkezleri içeren teknoloji üslerinde, en önemli ma-

liyetlerin başında gelen soğutma enerji giderlerinin azaltılması ve daha 

çevreci bir yaklaşım benimsenmesi gerekiyor. Bu sebeple tasarruflu alt-

yapı sistemleri tüm veri merkezlerinde yaygınlaşmaya başlıyor. Yapılan 

araştırmalar veri merkezlerinin elektrik giderlerinin en az yüzde 40’ının 

soğutma sistemlerinden kaynaklandığını gösteriyor. Garanti Teknopark’ta 

kullandığımız Carrier markalı soğutma grupları ile üstün verimlilik sağlı-

yor, aynı zamanda çevreye olan etkilerini en aza indirgemelerine destek 

oluyoruz” diye bilgi verdi.

G

1. Deniz Nida Şener 2. Mürsel Çetin 3. Ramazan Çırakoğlu 4. Hikmet Saraç



12

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

ISK-SODEKS İstanbul 2019’da Alarko Carrier’den
İklimlendirme Sektörüne İnovatif Çözümler 

klimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, 

2-5 Ekim 2019 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen ISK-Sodex İstanbul 2019 Fuarı’nda 

geniş ürün gamını sergiledi. Alarko Carrier, fuar kapsamında ısıtma, so-

ğutma ve su basınçlandırma sistemlerindeki yenilikçi ürünlerini, yüzden 

fazla ülkeden bini aşkın sayıdaki sektör profesyoneliyle buluşturdu. 

Fuarda; Toshiba’nın çok düşük enerji tüketimiyle optimum konforu bir 

araya getiren yeni Seiya klimaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Klima 

kumandasının yanı sıra akıllı telefon veya tablet üzerinden de kontrol edi-

lebilen akıllı klima Toshiba Seiya, yeni R32 soğutucu akışkan ile çalışıyor 

ve çevreyi koruyor.

Alarko Carrier’ın ISK-Sodex kapsamında sergilediği bir diğer ürün, sektör-

de devrim yaratan Toshiba SHRM-e oldu. Toshiba SHRM-e küresel iklim 

değişikliğinin tüm dünyayı etkilediği bu dönemde yüksek enerji verimlili-

ği ile öne çıkıyor. 3 borulu VRF sistemi olan Toshiba SHRM-e, ısıtma, so-

ğutma ve sıcak su ihtiyacını aynı anda karşılayabiliyor. Üstelik ısıtma ve 

soğutma yapan iç üniteler arasında enerji transferi yapabilen sistem bu 

sayede üst düzey verimlilik sağlıyor.

AquaForce® Vision KAV/P (ZE): Küresel Isınma Potansiyeliyle Devrim 

Niteliğinde Bir Ürün

Soğutucu akışkanların çevreye olan zararlı etkilerinin azaltılmasına yöne-

lik yapılan çalışmaları yakından takip eden Carrier, çevreye dost, küresel 

ısınma potansiyelleri çok düşük soğutucu akışkanların soğutma grupla-

rında kullanılması için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Bu kapsamda fuar-

da yer alan yeni AquaForce® Vision KAV/P (ZE) serisinde de GWP (Global 

Warming Potential – Küresel Isınma Potansiyeli) değeri 1’in altında olan 

yeni nesil soğutucu akışkanlardan R1234ze soğutucu akışkanı kullanılıyor. 

-20°C ila 55°C gibi farklı dış hava sıcaklıkları ve negatif su sıcaklıkların-

da çalışabilen AquaForce® Vision 30KAV/P (ZE), çok yüksek seviyelerde 

enerji verimliliği sunarken, üst düzey ofis binalarından sağlık tesislerine, 

veri merkezlerinden endüstriyel projelere kadar her türlü uygulamada 

zorlu beklentileri karşılıyor. 

Projeler İçin Terzi İşi Çözümler

İklimlendirme sektöründeki benzersiz yeniliklerden biri olan Tam Otomas-

yonlu Klima Santrali de fuarda sektör profesyonelleriyle buluştu. Tam 

Otomasyonlu Klima Santralleri, standart klima santrallerinin otomasyon-

lu seçilmesinin yanı sıra terzi usulü denilen esnek klima santrallerini de 

otomasyonlu hale getirilebiliyor. Tüm olasılıklar ve algoritmalar önceden 

çalışılmış olarak seçim programının içine gömülüyor. Üretim aşamasın-

da, tüm santraller sahada montaja hazır olacak şekilde birleştirilip fabri-

ka simülasyon testleri yapılıyor. Böylelikle Alarko Carrier, test edilmiş ve 

montajında hata olmayan tak-çalıştır tam otomasyonlu klima santralini 

müşteriye sunmuş oluyor. 

Su basınçlandırma alanında yarım yüzyıla yaklaşan deneyimiyle ürünler 

geliştiren Alarko, fuarda yeni geliştirilen yüksek kapasiteli ve tasarruflu 

ALDP S/F serisi hidroforlarını da sergiledi. Kompakt yapıdaki hidroforlar; 

içme, kullanma, sulama ve proses sularının sürekli ve istenen seviyede 

tutulmasında ekonomik ve güvenilir çözümler olarak öne çıkıyor. Serideki 

hidroforlar hastane, okul, sera, çiftlik, otel, tatil köyü, iş merkezi, villa ve 

apartman gibi farklı yapılarda kullanılabiliyor

Alarko Carrier standında ayrıca, yoğuşmalı kombiler, duvar tipi yoğuşmalı 

kazanlar, sirkülasyon pompaları, santrifüj pompalar, kirli ve temiz sular 

için dalgıç pompalar, panel radyatörler, ısı payölçerler gibi farklı ürün 

gruplarına da yer verildi. 2020 yılının ilk çeyreğinde pazara sunulacak 

olan yer tipi yoğuşmalı kazanlar da prototip olarak iki farklı renk kombi-

nasyonunda fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Alınan geri bildirim-

ler doğrultusunda daha çok beğeni gören renk belirlendi.

Bu yıl fuarda birçok inovatif ürünü sergilediklerini belirten Alarko Carrier 

Genel Müdürü Cem Akan, “Sektörümüzde ihracatın öneminin giderek art-

tığı bu dönemde, ISK-Sodex gibi organizasyonlar da sektör profesyonel-

leri açısından önemli fırsatlar sunuyor. Elliden fazla ülkeye ihracat yapan 

bir firma olarak, bu yıl yine fuarda birçok yeni ürün sergiledik. Çin’den, 

İtalya’dan, Pakistan’dan, Almanya’dan ziyaretçilerimizi ağırladık. Bu yıl da 

fuarda küresel ısınmaya etkisi çok düşük olan, çevreci ürünlerimizi sergi-

lemeyi tercih ettik. Uluslararası sektör profesyonellerini bir araya getiren 

ISK-Sodex’te yüksek verimlilik sağlayan yenilikçi ürünlerimizin gördüğü 

ilgiden çok mutluyuz.” diye bilgi verdi.

İ



13

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Alarko Markası Çin’de 
“En İyi Büyüme” Ödülüne Lâyık Görüldü

larko Çin Distribütörü Ouya Rongda HVAC Technology Beijing 

(OYRD), Çin’in Hubei eyaletinin yönetim merkezi ve en büyük şeh-

ri olan Wuhan’da düzenlenen “China Comfort Home-2019” kon-

feransına katıldı. Sektörde faaliyet gösteren yüzden fazla işletme, uzman-

lar, ticaret birlikleri, il ve belediye “ısıtma ve havalandırma birlikleri”’nin 

katıldığı ve üç gün süren konferansta yapılan anketle bilinirliği hızlı bir 

şekilde yükselen ALARKO Markası “En İyi Büyüme” ödülüne lâyık görüldü. 

Alınan ödül, Ouya Rongda HVAC Technology Beijing (OYRD) Distribütörlü-

ğünde Çin pazarına açılan Alarko’nun, gerek ileri teknolojili ve yüksek kali-

teli ürünleri, gerekse satış öncesi ve satış sonrası teknik servis hizmetiyle 

sektör profesyonelleri tarafından da beğenildiğinin bir göstergesi oldu. 

Konferansta ayrıca Çin’deki iklimlendirme endüstrisine sağladığı katkılar 

nedeniyle Alarko Distribütörü olarak OYRD “Olağanüstü Katkı” Ödülüne de 

lâyık görüldü. OYRD Genel Müdürü Lily Lu’nun Alarko’nun pazara sunduğu 

ve Çin için bir ilk olan çift yoğuşma teknolojisinin kombilerde uygulanması 

konusunda yaptığı bilgilendirme katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. 

Konferans katılanlan ziyaretçiler sergilenen Alarko ürünlerini inceleyerek 

OYRD yetkililerinden detaylı teknik bilgiler edindiler.

A

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 belir-

lenen 2019’in en cool markaları, 7 Kasım’da Kanyon’da yer alan Mars sine-

malarında gerçekleştirilen “Cool Gece”de ödüllerine kavuştu. Türkiye’de iklim-

lendirme 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: 

Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen “Cool Mar-

kalar” araştırması sunduğu yaşam tarzıyla hedef kitlenin gönlüne girmeyi 

başaran markaları belirliyor. Roamler Türkiye Roamler Türkiye mobil uy-

gulaması üzerinde, crowdsourcing yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada 

Türkiye temsili 12 bölgeden, yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek 1200 Roamler 

kullanıcısına, kategori bağımsız olarak ve kategori bazında “en cool” bulduk-

ları marka soruldu. Tüketiciler en cool buldukları “bir” markayı cevap olarak 

belirliyor.

T

Toshiba, Bu Yıl da İklimlendirme Sektörünün 
“En Cool Markası” Seçildi
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Alarko Carrier, Bu Yıl da “Türkiye’nin En Değerli 100 
Markası’’ Listesinde Yerini Aldı

Bilkent Şehir Hastanesi’nin Tercihi Alarko Carrier Oldu

larko Carrier, lider ve bağımsız uluslararası marka değerlen-

dirme kuruluşu Brand Finance’in 2007’den bu yana yayınladığı 

“Türkiye’nin En Değerli 100 Markası” listesinde bir kez daha yer 

aldı. Yakaladığı istikrarlı başarıyla, 2017’den bu yana listede bulunan Alar-

ko Carrier, ısıtma-soğutma-havalandırma kategorisindeki tek marka olma 

başarısını gösterdi. Brand Finance bu araştırmasında, markaların son 3 yıl 

içinde Kamu Aydınlatma Platformu’yla (KAP) paylaştıkları finansal veri-

lerle “Marka Gücü Endeksi’ ve ‘Hak Bedeli Oranı’ gibi bilgileri yorumlaya-

rak gelecek 5 yıla dair bir projeksiyon çıkarttı ve ilk 100’e giren firmaları 

belirledi. Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk, 

konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Brand Finance gibi uluslararası bağımsız 

bir değerlendirme kuruluşu tarafından 3 yıl üst üste bu listede yer almak 

bizim için çok değerli. Küreselleşen dünya ekonomisinde global bir oyuncu 

olmak için marka değeri yaratmak, bunu korumak ve sürekli yükseltmek 

için yatırımlara devam etmek büyük önem taşıyor. Alarko Carrier olarak 

biz de bu bilinçle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Listedeki 

ısıtma-soğutma-havalandırma kategorisindeki tek marka olmanın da hak-

lı gururunu yaşıyoruz.” dedi. 

ürkiye’nin en büyük şehir hastanelerinden Bilkent PPP’de Alar-

ko Carrier ürünü yüksek verimli 19XR santrifuj kompresörlü 

ve Aquaforce su soğutmalı soğutma gruplarını tercih etti. Bil-

kent Entegre Sağlık Kampüsü’nun temeli CCN yatırım Holding tarafından 

atılmıştır. Bonds&Loans Turkey Awards-2015 tarafından En İyi Altyapı 

Finansmanı Ödülü’ne lâyık görülmüştür. Proje ayrıca Yılın En İyi Proje Fi-

nansmanı ve Yılın En İyi Sendikasyon Kredisi kategorilerinde 3 dalda ödül 

kazanmıştır. Proje, Project Finance International (PFI) Awards-2015 tara-

fından da Ortadoğu ve Afrika kategorisinde Yılın Anlaşması Ödülü’ne layık 

bulunmuştur. Sağlık Bakanlığı vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve 

dünya standartlarını yakalayabilmek için, İngiltere, İspanya, İtalya, Avust-

ralya ve Kanada gibi ülkelerde kamunun yatırım ihtiyacının karşılanması 

amacıyla bir finansman modeli olarak uygulanan, Türkiye’de ise ilk defa 

denenen bir model olan ‘Kamu Özel Ortaklığı’ (PublicPrivatePartnership – 

PPP) modelini hayata geçirmiştir. 

1.312.349 m2 kapalı bir alana sahip olan Ankara Şehir Hastanesi Bilkent; 

genel, kalp damar, nöroloji, çocuk, kadın doğum, onkoloji olmak üzere altı 

kulesi başta olmak üzere; yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanesi, fizik 

tedavi ve rehabilitasyon hastanesinden oluşmaktadır. Genel hastane bün-

yesinde; 3804 yatak, 735 poliklinik, 128 ameliyathane, 22 anjiyografi, 107 

endoskopi, 628 prepost, 38 diyaliz, 127 koltuklu kemoterapi ünitesi, 120 

teşhis, 12 triyaj, 224 yataklı acil arenası, 19 acil izolasyon odası, 24 trav-

ma, 32 genel tedavi, 3 küçük cerrahi üniteleri bulunmaktadır. Alarko-Car-

rier ürünleri Türkiye’nin en büyük şehir hastanesine soğutma prosesleri 

için 10 adet Carrier ürünü adet 19 XRV santrifuj kompresörlü su soğutma 

grubu, 5 adet vidalı kompresörlü hava soğutmalı su soğutma grubu ve 5 

adet su soğutma kuleleri ile paket olarak katkı sağlamıştır. 19XR santrifüj 

Evergreen serisi soğutma grupları yüksek verim, klor içermeyen ve uzun 

süreli çözümleri sunmaktadır. Carrier’ın güvenli ve çevre dostu bir ürünü 

santrifüj soğutma grupları, basit, tek kademeli, pozitif basınçlı kompre-

sörleri, ASME’ye uygun tasarlanmış ısı değiştiricileri ile birlikte son derece 

yüksek emniyeti ve sürdürülebilir özellik taşımaktadır. Pozitif basınç ta-

sarımı ile daha düşük boyutlarda olma özelliğine sahiptir. Yüksek tekno-

loji ve verimli motoruyla sınıfında en yüksek verime sahip olan 19XR/XRV 

serisi soğutucularda, ozona zarar veren soğutkanlı cihazların üretiminin 

sona ermesine ilişkin program beklenmeden, HCF esaslı soğutkan kul-

lanmaktadır. Su soğutucunun içine soğutkan depolama olanağıyla, bakım 

sırasında soğutkan aktarımı yapılırken kaçak miktarı en düşük seviyede 

olan 19XR/XRV, modüler yapılı ve pozitif basınçlı tasarımıyla fark yarat-

maktadır. Endüstri lideri parçalı yük (IPLV) değerine sahiptir. 19XR santrifüj 

soğutma grupları düşük işletme giderleri, kolay bakım, sessiz çalışma, 

güvenilir çalışma, çevre dostu soğutucu akışkan, güvenilir performans, 

düşük montaj giderleri ve akıllı kontrol sistemi özellikleri ile müşterile-

rin tercih edilme nedeni olmaktadır. Aquaforce soğutma grupları enerji 

verimliliği ve çalışma ses seviyesi bakımından günümüzün ve geleceğin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmışlardır. Alüminyum mikro-ka-

nallı ısı değiştiricilere, dokunmatik Pro-Dialog kontrol sistemine, değişken 

kapasite valfli ikiz rotorlu vidalı kompresörlere, saf R134a soğutucuya, 

kompozit malzemeden yapılmış düşük-sesli IV. jenerasyon Flying Bird 

fanlarına sahiptir.

A

T
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ürkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından HABAŞ Topluluğu’nun 

İzmir Aliağa’daki elektrik enerjisi üretim santralinin kapasitesi, 

Carrier AquaEdge Santrifüj Su Soğutma Grupları ile arttırıldı. Ül-

kemizin en büyük sınaî ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, 

tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), 

sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan kurum-

larından HABAŞ Topluluğu’nun Aliağa elektrik enerjisi üretim santralinde; 

İlk fazda kullanılan ve müşteri memnuniyeti yaratan 4 adet sonrasında, 2. 

fazda da 16, her biri 5.000 kW soğutma kapasiteli Carrier 19XR AquaEdge 

serisi su soğutma grupları geçtiğimiz günlerde işletmeye alındı. 

Carrier 19XR AquaEdge Serisi Su Soğutmalı Soğutma Grubu

Carrier’ın tasarladığı AquaEdge ailesi santrifüj kompresörlü su soğutma 

grubu, çevreye zarar vermeden üstün verimlilik sağlıyor. Yüksek verimi 

gerçek çalışma koşulları için geçerli olan AquaEdge su soğutucularının, 

küresel ısınma üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkileri büyük ölçüde 

azaltıldı. Soğutma gruplarının artırılmış yüzey alanı, borulamada kulla-

nılan ileri teknoloji ve yüksek verimli motorla sınıfında en yüksek verim 

sağlayan ürün olma özelliği taşıyor. Carrier AquaEdge Santrifüj Su So-

ğutma Gruplarında ozon tabakasına zarar vermeyen HCF esaslı R134a 

soğutucu akışkan kullanılıyor. Carrier 19XR AquaEdge soğutma grubunun 

kapasite aralığı tek kademelilerde 703 - 5275 kW, iki kdemelilerde 11.957 

kW. Kullanım biçimine göre sabit devirli ya da değişken devirli kompre-

sör seçenekleri vardır. Ozona zarar vermeyen HCF esaslı R134a soğutucu 

akışkanlı cihazlar, ozona zarar veren soğutkanlı cihazların üretiminin son 

ermesine ilişkin programı beklemeden HCF esaslı soğutkan kullanmaya 

başlayan sınıfında ilk ürün olarak öne çıkıyor. Yıllık kaçak oranı %0,1 olan 

cihaz, hava koşullandırma endüstrisinde sağlanabilen en küçük kaçak de-

ğerine sahip cihazlar modüler yapısıyla da tercih ediliyor. 

T

HABAŞ’ın tercihi Carrier Santrifüj Su Soğutma 
Grupları ile Enerji Sektöründe Yüksek Verimlilik

larko Carrier sistem satışları Ankara bürosu 08 Temmuz 2019 

tarihinde Limak Ambassadore Otelde Alarko Carrier Genel 

Müdürü Cem Akan’ın katılımı ile Ankara tasarım firmaları ile 

yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantı, Ankara Sistem Satışları Di-

rektörü Tamer Şenyuva ve Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan’ın ko-

nuşmaları ile başladı. Tamer Şenyuva, Alarko Carrier Genel Müdürü Cem 

Akan’ı Ankara tasarımcıları ile tanıştırdıktan sonra piyasa ile ilgili genel bir 

değerlendirme yaptı. Alarko Carrier organizasyon yapısındaki değişiklik ve 

yenilikleri anlattı. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan konuşmasında 

ayrıca ülke ekonomisinin sektör üzerindeki yansımalarına ve iklimlendir-

me sektöründe pazarın rekabetçi ve hızla değişen yapısı içinde, Alarko 

Carrier’i daha iyiye ulaştırmak için yapılan çalışmalardan bahsetti. Alarko 

Carrier’e katılımı ile güç veren tasarım firmalarından çok değerli konuklar 

gecede birer konuşma yaptı. 42 firmadan 100’e yakın mühendisin birara-

ya gerelerek bilgi ve tecrübelerini paylaştığı gece, en kısa zamanda yeni-

den biraraya gelmek üzere karşılıklı iyi dilekler ile son buldu.

A
Alarko Carrier Ankara’da Tasarımcılar ile Buluştu



GRUBUSANAYİ VE TİCARET

16

arrier Orta Doğu, Dubai’de gerçekleşen Yeşil Bina Ödülleri’nde 

iki ödül kazandı. Bu ödüllerle Carrier, kayıtlı olduğu her iki ka-

tegoride de birinci seçildi. İklimlendirme sektörünün dünyadaki 

öncüsü Carrier, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesini kapsayan Ye-

şil Bina Ödülleri’nde kayıtlı olduğu iki kategorinin de birincisi oldu. 16 Ekim 

2019’da The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort & Marina Otel’de 

yapılan ödül töreninde Carrier Orta Doğu, Enerji Yönetimi Kategorisi’nde 

Carrier AquaEdge 19DV Santrifüjlü Soğutma Grupları, Kapalı Alan Hava 

Kalitesi Kategorisi’nde ise Alarko Carrier Gebze fabrikasında üretilen ve 

entegre hijyen uygulaması kontrollü Carrier Airovision 39HQ Klima Sant-

ralleri ödüle lâyık görüldü. Ödüller, MENA bölgesinde pazara sunulan 

ürünleri, sürdürülebilir ekosisteme kayda değer şekilde katkıda bulunan 

lider teknoloji ve yeniliklere sahip olan şirketlere verildi. MENA Yeşil Bina 

Ödülleri her sene sürdürülebilir olarak inşa edilen ortamlarda en iyi uy-

gulamaları teşvik eden yenilikçi, yaratıcı ve mükemmel ürünleri tanımak 

için düzenleniyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde sürdürülebilirlik 

şampiyonlarına verilen ödüller, altı büyük MENA Yeşil Bina Konseyi ortak-

lığında Emirates Yeşil Bina Konseyi tarafından düzenleniyor. Resmi olarak 

Dünya Yeşil Bina Konseyi tarafından finanse ediliyor. Ödül verme sürecin-

de en yüksek şeffaflık ve adalet standartlarını garantilemek adına 2019 

MENA Yeşil Bina Ödülleri’nin resmi Gözlem Denetimcisi görevini ise ulus-

lararası bağımsız denetim kuruluşu KPMG üstlendi.C

MENA Yeşil Bina Ödülleri Verildi
Sürdürülebilirlik Şampiyonasında Carrier Orta Doğu’ya İki Ödül Birden

Alarko Carrier Yetkili Satıcısı 
Çözüm Teknik Silivri’de Açıldı

ürkiye genelinde yaygın yetkili satıcı ve servis ağıy-

la hizmet veren Alarko Carrier ailesi büyümeye de-

vam ediyor. Son olarak Alarko Carrier ve Toshiba 

markalı ürünleri Silivri’deki tüketicilerle buluşturacak olan 

Çözüm Teknik Yetkili Satıcısı geniş katılımlı bir törenle hizme-

te açıldı. Açılışa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri 

Birleşik Esnaflar ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, 

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve çok 

sayıda davetli katıldı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz 

açılışta yaptığı konuşmada Alarko Carrier ailesine ve firma 

sahipleri Olcay Balcı ile Onur Karakiraz’a Silivri’ye yaptıkları 

yatırımdan dolayı teşekkür etti. Alarko Carrier Bayilik Satış-

ları Direktörü Koray Fedar da konuşmasında, güçlü satış ve 

servis ağına sahip olan Alarko Carrier’ın “yüzde yüz müşteri 

memnuniyeti hedefi” ile tüketicilere en iyi hizmeti vermek için 

çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. 

T
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MBA Yüksek Lisans 4. Dönem Öğrencileri, 
Simülasyon Eğitimi Kapsamında Polonezköy’deydi

Yenibirlider Derneği 8. Dönem Programı Başladı

ürkiye’de ilk kez kuruma özel, şirket çalışanlarının ihtiyaçlarına uy-

gun olarak hazırlanan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ile Alarko Şir-

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

& Alarko MBA”, 4. Dönem öğrencileriyle eğitimlerine devam ediyor. 19-20 

Ekim tarihlerinde Polonezköy Park Otelde eğitmen Mürvet Gülseven eşliğin-

de gerçekleşen Outdoor Simülasyon Eğitimi, doğayla iç içe bir ortamda keyif-

li bir öğrenme ortamı sundu. Takım ruhu, iletişim, motivasyon, ortak kaynak 

kullanımı, bilgi paylaşımı ve koordinasyon gibi temaları uygulamalı olarak iş-

leyen eğitimde, öğrencilerden çeşitli görevleri tamamlamaları istendi. Verimli 

geçen eğitimin tüm çalışma arkadaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.

ürkiye’nin potansiyelli gençleri ile önde gelen kurumlarından pro-

fesyonelleri bir araya getiren Yenibirlider profesyonel programı, 

18 Ekim 2019 tarihinde başladı. Alarko Holding olarak 4 yıldır katılım gös-

terdiğimiz, bu yıl da 5 çalışma arkadaşımızla katıldığımız Yenibirlider prog-

ramı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki oryantasyon günüyle başlangıcını yaptı. 

36 kurumdan 85 temsilcinin katıldığı programda, bir yıl boyunca akademik 

eğitimler, mentorluk ve koçluk programları yürütülecek. Bir yıl sonunda 

mezun olan temsilciler, Boğaziçi Üniversitesi’nin de akredite ettiği mezu-

niyet sertifikasını almaya hak kazanacaklar. Zorlu bir seçme döneminden 

geçerek programa katılmaya hak kazanan çalışma arkadaşlarımızı tebrik 

eder, yeni dönemde yer alacak tüm katılımcılara başarılar dileriz. 

T

T
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stanbul Ticaret Üniversitesi’nin düzenlediği “Sosyal Girişim-

cilerle Tecrübe Paylaşımı” konseptiyle Alarko Holding Yöne-

tim Kurulu Üyesi Leyla Alaton’u “Türkiye’nin Potansiyel İşgü-

cü: Kadınlar” başlığı ile üniversitelerinde ağırladılar. 15 Ekim 2019 Salı 

günü, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma 

Merkezi’nin düzenlediği “Sosyal Girişimcilerle Tecrübe Paylaşımı” söyleşi 

dizisinin konuğu olan Alaton, iş hayatında bir kadın olarak edindiği tec-

rübeleri aktardı. Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü 

Prof. Dr. Aşkın Asan’ın moderatörlüğünde düzenlenen programa yoğun 

ilgi vardı. Asan, açılışta yaptığı konuşmada girişimci kadınların fikirleri ve 

girişimleri ile ekonomik kalkınmaya katkı sağladıklarını, kamu sektörünün 

yanında özel sektöründe de çok güçlü olduklarını ifade etti. Alaton, giri-

şimcilik sürecinde yaşadıklarının kendisine çalışma hayatında kadınların 

da var olabileceğini ve başarının sırrının da azim olduğunu gösterdiğinin 

altını çizerek başarılı sonuçların ise kendisini hep kamçıladığını söyledi. 

Leyla Alaton “Her insanın önünden yüzlerce yıldız geçer. Kimisi bunu ya-

kalarken kimisi elinden kaçırıverir. Ben bu yıldızları elimden kaçırmama 

gayretindeyim” ifadelerini kullandı. Uluslararası şirketlerin başına geçen 

kadınlardan söz eden Alaton, karar verici mekanizmaların başındaki ka-

dınların arttığını, bu konuda her şeyin zaman içinde değişime uğramasının 

memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Alaton, iş dünyasındaki başarıla-

rının insana büyük tatminler verdiğini ancak bununla beraber iki oğlu ve 

ailesinin hayattaki en güzel ve en anlamlı şey olduğunu belirterek ailesini 

çalışmalarında motivasyonunu olumlu yönde etkileyen en önemli unsur 

olarak nitelendirdi. Kadınlara girişimcilikle alakalı tavsiyelerde de bulunan 

Alaton sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınların cesaretle, risk almaktan kork-

madan iş dünyasına atılmalarını tavsiye ediyorum. İnanmak çok önemli, 

inandığınız müddetçe başarısız olmanız mümkün değil. Her kadın başarılı 

olabilir, yeter ki doğru ve iyi bir planlama yapsın. Öncelikle hizmet sektörü 

kadınlar için en uygun sektörlerden biri. Uygun bir kira, bir bilgisayar hat-

ta evden bile yapılabilecek işlerle girişimcilik heyecanına başlanabileceğini 

söyleyebilirim. Home Office konseptinin bugün hiç yabancı olmadığı bir 

dünyadayız. Kadın iş dünyasının yanı sıra; çocuk doğuruyor, ona bakıyor, 

ailesiyle ilgileniyor dolayısıyla çok fazla sorumluluğu var.” Dinleyicilerin 

soru ve katkılarıyla zenginleşen program toplu fotoğraf çekimi ile son 

buldu.

zzet Garih, Özyeğin Üniversitesi ile Bizz Consulting işbirliği ve 

Rauf Ateş’in önderliğinde düzenlenen “Future CEO Executive 

Program” Sertifika Porgram’ında yeni nesil CEO’lara 2. semi-

nerini verdi. Türkiye’de ilk defa düzenlenen programda katılımcılara “Yö-

netim Stratejileri & Motivasyon” konusunda seminer veren İzzet Garih, 

eğitim sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayarak yeni nesil CEO’lar ile 

verimli bir gün geçirdi.

“Türkiye’nin Potansiyel İşgücü: Kadınlar”

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
İzzet Garih’den Yeni Nesil CEO’lara 2. Seminer

İ

İ
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Leyla Alaton, Tüyap Kitap Fuarı Kapsamında 
Murat Yeşildere ile Söyleşiye Katıldı

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, Leyla 

Alaton“ Eyvah CEO Doğuyor” kitabının yazarı Murat Yeşildere ile 8 

Kasım 2019 tarihinde söyleşiye katıldı. Söyleşide Alaton; “dünyaya 

entegre, öz güvenli ve faydalı bireylerin yetişmesinde annenin bebe-

ğine gösterdiği ilginin belirleyici olduğuna vurgu yaparak, ülkemizde 

ve dünyada kadın potansiyelinin az kullanıldığını ekonomik, sosyal ve 

psikolojik sonuçlar gösteriyor” dedi. Bu esere önsöz yazmış olmak-

tan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, bu doğrultuda farkındalık 

mesajları içeren çalışmalardan biri olan kitabı ve yazarını tebrik et-

tiğini belirtti. 

Niv Garih, 
“Young Owners Forum 
Paneli 2019”a Katıldı

oung Owners Forum 21-22 Eylül 2019 tarihinde Bodrum’da, 

Türkiye’nin ve Avrupa’nın öncü ve köklü şirketlerini ağırlaya-

rak bu şirketlerin yeni kuşak, innovasyon, değişim, teknoloji ve 

ekonomi alanlarında en önemli karar alıcılarına ve düşünce önderlerine 

ev sahipliği yaptı. Konferansa önde gelen firmaların kurucuları, yeni ne-

sil hissedarları, CEO’ları, üst düzey yöneticileri, yönetim alanında uzman 

akademisyenler, sektör danışmanları, düşünce önderleri, stratejist ve 

sektör duayenleri katılım gösterdi. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, konferanstaki “Who 

am I” başlıklı panele katıldı. Konuşmasında, Alarko Şirketler Topluluğu’nun 

nesiller arasındaki sinerji, dinamizm ve kurumsal hafızasını harmanlayan 

stratejileri paylaşan Niv Garih, Alarko Grubu’nun yetkinliklerini ve tecrü-

belerini vurguladı. Panele ayrıca Esas Ventures kurucularından Fethi Ka-

mışlı, Eti Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülden Kanatlı Derbil 

ve BlueTV CEO’su Aydın Doğan Yalçındağ katıldılar. Paneldeki tüm katılım-

cıların ortak noktası, her birinin kendi şirketinin 3. kuşak temsilcileri olma-

larıydı. Bu vesileyle katılımcılar, genç kuşak yöneticilerin gözüyle kuşaklar 

arası iletişim, değişim yönetimi ve yeni nesil liderlik konulardan oluşan bir 

sohbet izleme imkânı buldular.

Y

dgers Berndtson ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, iş dün-

yası liderlerinin birikimlerini, yönetim kurulu perspektifinden, 

sürdürülebilir gelişime katkı sağlayacak şekilde paylaşacakları 

ortak akıl platformlarına ev sahipliği yaparken, “Yeni Nesil Yönetim ve İcra 

Kurullarının Payı” adı altında 14 Ekim 2019 tarihinde bir panel düzenledi.  

Global çalışmalar gösteriyor ki, ekonomilerin uluslararası pazarlardan 

gelen rekabetçi baskılara rağmen güçlenmesinde, şirketlerin sürdürüle-

bilir başarılarına yön veren yeni nesil yönetim ve icra kurullarının payı 

çok büyük. Yönetim kurullarının işleyişindeki olumlu dinamikler sayesin-

de şirketlerin iyi “kurumsal yönetim uygulamaları”, yönetim / icra kurulu 

üyelerinin donanımları ve değer kattıkları roller her geçen gün önemini 

arttırıyor.  Bu doğrultuda panele, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi 

ve Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, İstanbul Bilgi Üni-

versitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Dr. Ecmel Ayral, Harvard 

Business Review Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Sayın Serdar Turan ve 

Odgers Brendtson Türkiye Yönetici Ortağı katıldılar.  Bu konulara ilişkin, 

Niv Garih Alarko Şirketler Topluluğu’ndaki yönetim kurulu ve icra kurulu 

sistematiklerinden, işleyişlerinden, amaçlarından ve nasıl bir evrim geçir-

diklerinden bahsetti. 

Niv Garih, 
“Future Advisory Board” 
Paneli”ne Katıldı

O
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BAU Yenilenebilir Enerji Mini MBA Sertifika Programı 
Tal Garih ile Başladı

ahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve Güneş Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) işbirliği çerçevesinde 

Mini-MBA adında öncü bir eğitim programı tasarlandı. 28 Eylül-28 Aralık tarihleri arasında 

gerçekleşecek olan sertifika programında, Türkiye’ de ilk defa üniversite ve dernek ortaklığıy-

la enerji sektöründe başarılı şirketlerinin profesyonelleri eğitmen olarak yer aldılar. “Yenilenebilir Enerji 

Mini-MBA Sertifika Programı” kapsamında öğrencilere yenilenebilir enerjinin bilgilendirilmesi ve yaygın-

laştırılması amaçlandı. Eş zamanda BAU İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan 

Tal Garih, programın açılış dersini verdi. Programın tanıtımıyla beraber yenilenebilir enerji görünümünün 

dünya ve Türkiye konjonktürlerine göre nasıl olduğunu ve nelere odaklanılması gerektiğini anlatan Garih, 

“üniversitenin Mini-MBA programlarının devamı dijital dönüşüm ve liderlik alanlarında işbirlikleri içerisin-

de gelecek dönemlerde hayata geçecek. Umarım örnek teşkil ederek bu tür programların akademi ve 

özel sektör birlikteliğiyle yayılmasına hep beraber vesile oluruz” diyerek eğitim sistemiyle ilgili vizyonu-

nu paylaştı.  Katılımcı şirketleri; Actus Solar, Alarko, Borusan, Energypool, GE, Group V4, Güriş, Kalyon, 

Sanko, Shura Enerji ve Zorlu Enerji’nin oluşturduğu program, Eylül-Aralık ayları arasında her Cumartesi 

üç saatlik modüller halinde GÜYAD Şirket üyeleri tarafından Bahçeşehir Üniversitesi’nde hem öğrencile-

re hem de dış katılımcılara ders olarak veriliyor, aynı zamanda yüksek lisans dersi olarak da alınabiliyor.

B

larko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, Yeditepe 

Üniversitesi Girişimcilik Kulübü Komitesi ev sahipliğinde 20 Ka-

sım 2019 tarihinde gerçekleşen ”Yeditepe Entrepreneur Talks’ 

19” organizasyonunda ve Kasım ve Aralık aylarında Bahçeşehir Üniver-

sitesi, Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İzmir Amerikan 

Koleji’nde katıldığı panellerde “Girişimcilik Ruhu ve İçimizdeki Lider”, “Di-

jital Dönüşüm” ve “Toplum 5.0” konulu sunumlarla gençlerle görüşleri-

ni paylaştı.  Katıldığı panellerde, girişimci ruhla içimizdeki liderliğin bağ-

lantısı, girişimcilik ekosisteminin önemi, şirketlerde mentorluk, koçluk ve 

deneyimin önemi, kurumsal girişimcilik, Endüstri 4.0 teknolojilerinden de 

bahsederek kariyer hayatlarının başındaki gençlere yol haritası oluştu-

rabilecek bilgi ve deneyimlerini aktaran Tal Garih için, özellikle merhum 

Dr. Üzeyir Garih’in MBA dersi verdiği ve öğretim üyesi olduğu Yeditepe 

Üniversitesi’nin öğrencileriyle bir arada olmak ayrıca anlamlıydı.

Tal Garih’in de konuşmacı olarak katıldığı MMA(Mobile Marketing 

Association)-IMPACT İstanbul zirvesi, Mobil Dönüşümde Kadın Çeşitliliğinin 

Etkisi Paneli 14 Ekim 2019 tarihinde Ritz Carlton Oteli’nde gerçekleşti. Pa-

nelde, mobilin dönüştürücü etkisinde markalar ve çalışanların nerede ol-

duğu, teknoloji alanında dijital dönüşümün nasıl gerçekleştiği ve gelecekte 

yaşanacak değişimler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Teknolojiyi 

üreten kitlenin çeşitliliği, kadınların rolü ve paydaşların etkisi tartışıldı ve 

örnek uygulamalar paylaşıldı. 

TAİDER Aile İşletmeleri Derneği’ nin “7. Ulusal Aile İşletmeleri Zirvesi” 

1-2 Kasım tarihlerinde InterContinental Otel’de yapılan zirvesinde bu yılki 

tema “Değişim Rüzgârını Yönetmek” idi. Ailede birlik, işletmede sürdürüle-

bilirlik, aile şirketlerinin dünya dinamiğine nasıl uyum sağlayacakları, eko-

nomik dalgalanmalara karşı nasıl yol alacakları ve takım olma gibi önemli 

konular üzerinde konuşulan zirvede Tal Garih’ in oturum yöneticisi olduğu 

Kongrenin 1. gününde; Sosyal Yardımseverlik konulu ana oturum gerçek-

leştirildi. Bu oturumun konuk konuşmacıları Cevdet İnci Eğitim Vakfı Yö-

netim Kurulu Başkanı Şerife İnci Eren ve Esas Holding YK Başkan Vekili 

Emine Sabancı Kamışlı konuyla ilgili birikimlerini paylaştılar. 

Tal Garih, Çeşitli Panel ve Etkinliklerde Görüşlerini ve 
Tecrübelerini Paylaştı

A
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İK üyeleri, AİK Eğitim Komitesi tarafından düzenlenen çikolata 

atölyesi için Zeytinburnu Kahve Dünyası’nda bir araya geldi. 

Eğitmen şefin yaptığı kısa bilgilendirmeden sonra, kendileri için 

hazırlanan istasyonlarda 2’şer kişilik gruplar halinde truff hamuru, tuzlu 

karamelli bar çikolata, tablet çikolata ve kahveli special çikolata yapımın-

daki püf noktaları öğrenen ekip öğrendikleri bu tarifleri anında uygulama 

imkânı yakaladı.

Toplamda 4 saat süren etkinlikte verilen molalar ve kahve ikramlarıyla 

diğer grup şirketlerindeki AİK üyeleri ile daha yakından tanışma ve sohbet 

etme imkânı bulan AİK’lı katılımcılar, yaptıkları lezzetli çikolatalar, kendi-

lerine hediye edilen aşçı seti ve sertifikaları ile atölyeden ayrılırken hem 

öğretici hem de keyifli bir zaman dilimi paylaşmış olmanın mutluluğunu 

yaşadılar.

AİK ile Çikolata Atölyesi

A

larko İstikbal Kulübü, 34. Dönem Genel Kurul Toplantısını ger-

çekleştirdi. Alarko Holding kurucuları İshak Alaton ve Dr. Üzeyir 

Garih’in, genç, dinamik, çalışkan ve yaratıcı Alarko çalışanlarını 

geleceğin değerli yöneticileri olarak yetiştirmek üzere 1985‘de kurduğu 

Alarko İstikbal Kulübü, 34. Dönem genel kurul toplantısını gerçekleştir-

di. Toplantının ilk bölümünde 34. Dönemde yapılan faaliyetlerle ilgili bilgi 

verildi. Daha sonrasında 35. Dönem hakkında görüş ve öneriler alınarak, 

yeni dönem Yönetim Kurulu tanıtıldı. Ayrıca 34. Dönem’e katkıda bulunan 

Alarko çalışanlarına ve AİK 34. Dönem Yönetim Kurulu üyelerine ödülleri 

takdim edildi. 34. Dönem’de görev almış tüm çalışma arkadaşlarımıza 

özverili çalışmaları için teşekkür eder, 35. Dönem’de görev alacak arka-

daşlarımıza başarılar dileriz.

AİK 34. Dönem Olağan Genel Kurulu Yapıldı

A

larko İstikbal Kulübü Sosyal Etkinlik Komitesi, 

Antalya’nın sevilen tatil bölgelerinden Kaş’a gezi 

düzenledi. 29 Ağustos akşamı belirlenen hare-

ket noktalarında buluşarak İstanbul’dan otobüs ile yola çı-

kan AİK üyeleri, yolda alınan kahvaltı sonrası Demre Myra 

Antik Kenti’ni ve Noel Baba Kilisesi’ni ziyaret etti. Ardından 

Olympos Çıralı (Yanartaş) Üçağız bölgesinde tekneyle 

batık kent Kekova’yı gezen katılımcılar, gezinin ilk gününü 

bölgenin tarihi güzellikleri ile tamamladı. Turun ikinci günü 

yapılan Kaş turu ve tüplü dalış etkinliği ile keyifli zaman ge-

çiren ekip, son gün ise Kalkan ve Patara Antik Kenti’nin ge-

zilmesi ve yüzme molasının ardından, Antik Tiyatro ve Likya 

Lahidi’ni ziyaret etti. Ardından Saklıkent’te yemek yiyen ve 

bu ilgi çekici bölgeyi görme şansı bulan AİK üyeleri, sonra-

sında 3 günlük geziyi tamamlayarak İstanbul’a döndü.

AİK ile Kaş Etkinliği

A
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ngilizlerin tatil tercihlerini yönlendiren The Times gazetesinin 
seyahat eki, Hillside Beach Club’ı Akdeniz’in en iyileri arasında 
gösterdi. “En İyi Aile Tatili Deneyimi Sunmak” isimli vaka çalış-

masında incelenerek, başarı hikâyesi ile dünyanın önde gelen üniversitele-
rinden Harvard Business School’da ders konusu olan Hillside Beach Club, 
İngiliz The Times gazetesinin “En İyiler” listesinde yer aldı. 

Yurtdışı basınından gördüğü yoğun ilgi ile ülkemizin tanıtımına katkıda 
bulunmaya devam eden Hillside, aylık 16 milyon sayfa görüntülemesi ve 
400 binin üzerindeki günlük tirajı ile İngiltere’nin en çok okunan gazetele-

rinden The Times tarafından dünyadaki 4 otel arasında ilk sırada göste-
rildi. 

İngilizlerin tatil tercihlerini yönlendiren The Times gazetesinin seyahat edi-
törü Jane Knight tarafından kaleme alınan makalede Hillside’ın, Akdeniz’in 
en iyileri arasında olduğu kaydedildi. “Seyahat editörünün seçimi - En İyi 
Tatil” başlıklı değerlendirmede, Hillside’ın, ünü dünyaya yayılmış gönülden 
hizmetinden, restoranlarındaki benzersiz lezzetlerinden, eşsiz lokasyo-
nundan, çocuklar ve aileleri için tasarlanmış aktivitelerden detaylarıyla 
bahsediliyor.

ünyanın en ünlü seyahat ve yaşam stili dergilerinden biri 
olarak kabul edilen Condé Nast Traveler’ın okuyucuları 
tarafından oylanan “Readers’ Choice Awards 2019 ödül-

lerinde Hillside Beach Club, Avrupa’nın En İyi Resortları’ndan biri ola-
rak seçildi. 

Dünyanın en prestijli seyahat yayınlarından biri olarak kabul edilen 
Condé Nast Traveller; dünyanın her yerinden yüz binlerce okuyu-
cusunun katıldığı “Okuyucu Ödülleri 2019 (Readers’ Choice Awards 
2019)” oylaması ile seyahat tercihlerinde dünyanın “en iyilerini” belir-
ledi. 30 yıldır düzenlenen ve turizm, otelcilik ve seyahat sektörünün 
en iyilerini belirleyen Condé Nast Traveller Readers’ Choice Awards 
kapsamında; Avrupa’nın En İyi Resortları’ndan biri seçilen Hillside Be-
ach Club; servis kalitesi, konaklama standardı, yiyecek içecek kalitesi 
ve restoranlar, fiziksel konum, ambiyans ve dekor gibi kriterler üze-
rinden değerlendirildi.

İ

D

Hillside Beach Club The Times’ın “En İyiler” Listesinde 

Conde Nast Traveler Hillside Beach Club’ı 
Avrupa’nın En İyi Resortlarından Biri Olarak Seçti
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illside Beach Club sanatseverleri etkileyici bir sinema et-
kinliğiyle ağırladı. İngiliz sanat devi British Film Institute 
ile yapılan işbirliği çerçevesinde düzenlenen “Yaz Göste-

rimleri” etkileyici mekânlarda yapılan gösterimlerle gerçekleşti. Hill-
side, 5000 yıllık tarihi ile etkileyici bir atmosfere sahip Kayaköy’de 
gerçekleştirdiği film gösterimi ile 7’den 70’e tüm misafirlerini ve 
yurt dışından gösterimler için Hillside’a gelen basın mensuplarını 
ağırladı. Misafirler, Stanley Kubrick’in ikonik filmi Dr. Strangelove’ı 
Kayaköy’ün etkileyici manzarası eşliğinde izleme şansına erişti. 

Yönetmenliğini Jon S. Baird’in üstlendiği Stan & Olie filminin Türkiye 
prömiyeri, Hillside’ın ikonik ana plajında gerçekleştirildi. Yönetmen 
Buster Keaton’ın Sherlock Jnr filmiyse Hillside’ın yıllar önce yarat-
tığı sessiz plaj konsepti “Silent Beach”’te piyano performansı eşli-
ğinde izleyicilerle buluştu. Misafirlerin keyif ve sanat dolu günler 
yaşadığı etkinlik kapsamında Marlyn Monroe’nun başrol oyuncusu 
olduğu Erkekler Sarışınları Sever filmi Hillside’ın özel teknesinde 
gösterildi. Hillside’ın efsaneleşmiş gece kulübü Pasha ise yönetmen 
John Landis’in müzikal komedisi Blues Brothers’ın gösteriminin ar-
dından Brass Band Party’ye ev sahipliği yaptı. 

BFI’ın çocuk filmleri ekibi ise, çocukların kendi kısa filmlerini çek-
melerini sağlayan “Make a Film with BFI” isimli atölyeyi hazırladı 
ve filmler, özel bir gösterimle ailelerle paylaşıldı. BFI Baş Küratörü 
Will Massa’nın misafirlerle bir araya gelerek gösterimler öncesinde 
özel film söyleşileri gerçekleştirdiği haftanın kamera arkası görün-
tülerini ise BAFTA ödüllü ünlü yönetmen Toby Lloyd çekti.

alışanların yaşam kalitesini artırarak iyi hissetmelerini amaç-
layan “Feel Good at Work” eğitimleri Hillside City Club eğit-
menleri ile iş dünyasına taşındı. Öncü uygulamalara imza atan 

Hillside’ın “Feel Good at Work” seminerleri, üç farklı konuya yoğunlaşa-
rak kurum ve şirketlere hizmet sunuyor. “Ofis Egzersizleri”, “Yeni Nesil 
Beslenme Trendleri”, “Zihinsel Farkındalık ve Nefes” programlarını içeren 
bu çalışma çalışanların performansını ve yaşam kalitesini artırmak için 
tasarlandı. 

Ofis ortamına uygun spor aktivitelerinin gerçekleştirildiği “Ofis Egzersiz-
leri” eğitimleri, çalışanların kurumsal ortamda kendilerini daha enerjik 
hissetmelerine yardımcı oluyor. Masa başında hareketsiz kalmaktan es-
nekliğini yitiren bedenin canlanmasını, vücudun ve zihnin rahatlamasını 
sağlayan eğitimler, 20 dakika sürüyor.  Postür düzeltici hareketlere özel-
likle yer verilen programda, çalışanları iş stresinden uzaklaştıran ve ekip 
arkadaşlarıyla yakınlaştıran takım oyunları da uygulanıyor. 

“Yeni Nesil Beslenme Trendleri” programı ise, yalnızca yeni trendler konu-
sunda çalışanları aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda “yeme farkında-
lığı” oluşturarak yeme ile sağlıklı ve keyifli bir ilişki kurulmasına aracılık 
ediyor. Katılımcılar doğru ve sağlıklı beslenmeden sporcu diyetine, popü-
ler diyetlerden gıda etiketi okumaya kadar çok kapsamlı bilgiler edinme 
fırsatını yakalıyor. 

Gündelik iş hayatının içerisine dahil edilebilecek kısa sakinleşme molalarıy-
la “anda kalmaya” odaklanan “Zihinsel Farkındalık ve Nefes” eğitimleri ise, 
stresten kaçınmaya yönelik ipuçlarını veriyor. 

H

Ç

İngiliz Sanat Devi “British Film Institute” İle 
Kayaköy’de İlk Kez Unutulmaz Bir Gösterim 

Hillside City Club, İş İnsanları için 
“Feel Good at Work” Eğitimleri Tasarladı
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illside Beach Club mobil uygulaması “Feel Good App” mobil pa-
zarlama dünyasının inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllen-
diren programı The MMA Smarties Türkiye Ödülleri’nde Yılın 

En İyi 4 Mobil Uygulaması’ndan biri olarak seçildi. Türkiye dahil 50 ülkede 
850’den fazla üyesiyle faaliyet gösteren MMA’nın düzenlediği The Smarti-
es programı, mobil pazarlama alanında müşterilerine erişim ve etkileşim 
değeri sağlayan ekip ve yetenekleri ödüllendiriyor. Turizm sektöründen 
ödül alan tek marka olan Hillside Beach Club’ın uygulaması yenilenen 
özellikleri ile en iyiler arasında girmeye hak kazandı. “Feel Good App” ajan-
daya ekleme özelliği ile zengin aktivite programına erişim, spa, su sporları 

ve kulüp içinde gerçekleşen etkinliklere uygulama üzerinden rezervasyon 
gibi misafirlerin hayatını kolaylaştıran özellikleriyle dikkat çekiyor. Dün-
yadan 60’ın üzerinde dilde yayınlanan önemli gazete ve dergileri sunan 
Press Reader’a Hillside Beach Club uygulamasından erişim sağlanabiliyor. 
Mobil uygulama, Hillside’ın sektöründeki ilk örneği, şezlongdan kalkma-
dan sipariş vermeyi sağlayan Beach Order uygulamasını da içinde barın-
dırıyor. Modern ve kullanıcı dostu tasarımı ile “Feeling Good” mottosunu 
yansıtan Hillside Beach Club mobil uygulaması, Türkçe, İngilizce, Almanca, 
Rusça ve Flemenkçe dil seçenekleri ile iOS ve Android işletim cihazlarda 
kullanılabiliyor.

H

“Hillside Feel Good App” 
Yılın En İyi 4 Mobil Uygulamasından Biri Olarak Seçildi

illside City Club’ın “Hillside Outside” adını verdiği etkinliklerle 
Hillside ruhu İstanbul’un farklı mekanlarında açık havaya ta-
şındı. Egzersiz ve eğlenceyi buluşturan antrenmanların öne 

çıktığı bu dönemde Hillside tasarladığı aktiviteleri açık havada üyeleri ile 
buluşturdu. Boğaz kıyısında, piyano eşliğinde gerçekleştirilen Cycle with 
live Piano etkinliği müzik ve sporu sıra dışı şekilde bir araya getirdi. Etkinlik, 
piyanist Şevki Karayel’in notalarıyla eşlik ettiği ve DJ performansı ile ener-
jinin yükseldiği Boğaz’da, bir gündüz partisi niteliğinde hayata geçti. Etkin-
liğe katılan 60 kişi, Boğaz manzarası ve enerjik müzik ile pedal çevirmenin 
keyfini çıkardı. Hillside eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen bir diğer “Hillside 
Outside” etkinliği olan “CrossFit Sunday Challenge” da katılımcıların Boğaz 
kıyısında antrenman yapmalarını sağlarken, “Bebek Run & Partners Chal-
lenge” koşma antrenmanı yapanlara alternatif bir program sundu. 

H

Piyano Eşliğinde Cycle Etkinliği 
“Hillside Outside” ile Boğaz Kıyısında Gerçekleşti


