
Dünyamız

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
Covid-19 salgını ekonomik ortamı 
önemli ölçüde değiştirdi. Başta 
seyahat, tatil, yeme içme ve 
eğlence alışkanlıkları olmak üzere 
sosyal hayatı da derinden etkiledi. 
Yeni iş modelleri ve iş yapma 
biçimlerini zorunlu hale getirdi. 
Çalışma hayatında zaman ve 
mekan boyutunu tamamen ortadan 
kaldırarak dijitalleşme ve uzaktan 
çalışmayı öne çıkardı. İnsanlık için 
oldukça zorlu geçen 2020 yılını 
geride bırakmaya hazırlandığımız bu 
günlerde, dünyadan gelen Covid-19 
aşısı haberleri 2021 yılına ilişkin 
umudumuzu güçlendiriyor. Bu 
süreçte salgın karşısında göstermiş 
oldukları insan üstü çaba nedeniyle 
sağlık çalışanlarımıza minnet ve 
şükranlarımızı sunuyoruz. 
Alarko Topluluğu olarak köklü 
kurumsal altyapımız ve çağdaş 
yönetim anlayışımız sayesinde bu 
süreci başarıyla yönettik. Şimdi 
tüm gücümüzle pandemi sonrası 
yeni dönem için odaklanma zamanı. 
Tüm olumsuz koşullara rağmen, 
Alarko Topluluğu olarak 2020 yılını 
başarıyla tamamlıyoruz. Taahhüt 
Grubumuzun yapımını üstlenmiş 
olduğu Kabataş-Mecidiyeköy-
Mahmutbey metrosunun 
Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı 
işletmeye açıldı. Enerji dağıtım 
şirketimiz MEDAŞ, teknolojik 
yatırımlarını sürdürürken, doğaya 
destek olan çalışmalarıyla da 
sektörde örnek oluşturmaya 
devam ediyor. Enerji Grubu 
şirketlerimizden MEPAŞ, çiftçilere 
ödeme kolaylığı sağlayan banka 
işbirliklerini genişleterek yerli 
üreticiye destek olmayı sürdürüyor. 
Sağlıklı havalandırma ve hijyenin 
önem kazandığı bu dönemde iyi 
bir performans gösteren Sanayi 
ve Ticaret Grubu şirketimiz Alarko 
Carrier, İSİB tarafından “İhracat 
Başarısı İkincilik Ödülü”ne lâyık 
görüldü. Türkiye’nin kuruma özel 
MBA programı olan ve Alarko 
Holding’in Bahçeşehir Üniversitesi 
işbirliği ile yürüttüğü BAU-MBA 
programı 4. dönem mezunlarını 
verdi. Turizm Grubumuzun işlettiği 
Hillside Beach Club, pandeminin 
tüm olumsuz şartlarına rağmen 
kaliteli ve sınırsız hizmet anlayışıyla 
yüksek doluluk oranlarını 
yakaladı ve prestijli turizm ödülü 
Haute Grandeur’de “Dünyanın 
En İyi Resortu” seçildi. Tüm bu 
haberlerimizin detayları ve daha 
fazlasını ilerleyen sayfalarda 
okuyabilirsiniz. Sağlıklı ve huzurlu 
güzel bir yıl dileklerimizle...
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2020’yi Geride Bırakırken

Pandemi Sonrasına 
Odaklanma Zamanı

“Alarko Topluluğu 
olarak, tüm 
olumsuz koşullara 
rağmen 2020 
yılını başarıyla 
tamamlıyoruz. 
Şimdi tüm 
gücümüzle pandemi 
sonrası yeni dönem 
için odaklanma 
zamanı.”
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Prestijli Turizm Ödülü Haute 
Grandeur’dan Hillside Beach 
Club’a Dünya Çapında Ödül 

MBA Yüksek Lisans 4. Dönem 
Öğrencileri Mezun Oldu
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MEDAŞ, Enerji Depolama 
Projesiyle Kaliteli Ve 

Sürdürülebilir Enerji Tedariki 
Sağlayacak

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey 
Metro Projesi’nin İlk Etabı 
Kullanıma Açıldı

Alarko Carrier’in 7. Küresel İklim 
Değişikliği Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı
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2021’E GİRERKEN ÜMİT DOLUYUZ

Değerli Dostlarımız ve Paydaşlarımız, 

Dünya tarihinde yaklaşık 100 yılda bir yaşanan 
böylesine etkili bir küresel salgının gölgesinde 
geçen senenin ardından yeni yıla ümit dolu gir-
mekteyiz.

Dijital teknolojinin gelmiş olduğu seviye saye-
sinde birçok iş kolunda küresel salgına rağmen 
büyük ekonomik kayıplar yaşanmamış olduğu-
nu görmek bizleri umutlandırdı. Biz de şirketler 
grubumuz olarak bu gelişmeleri bünyemize 
daha hızlı adapte ederek iş yapım metotlarımızı 
yeni şartlar paralelinde başarıyla uyguladık.

İnsanların yüz yüze servis aldığı sektörlerdeki 
önlemler kapasiteyi ve verimliliği biraz düşür-
müş olsa da insan azminin ve yaratıcılığının sı-
nırları zorlandığında bu alanlarda da büyümenin 
devam edebileceğini gözlemledik.

Aşı haberlerinin birbiri ardına gelmesi 2021 yılın-
da küresel salgından daha az bahsedecek olma-
mızın müjdesini veriyor gibi… 

Şirketler grubumuzun içerisindeki dengeli çeşit-
lilik sayesinde bazı birimlerimiz küresel salgın 
esnasında büyümesine hız katmış, bazıları hiç 
etkilenmemiş bazıları ise minimum düzeyde 
etkilenmiştir. Toplamda ise Grubumuzun 2020 
yılını başarıyla ve büyüyerek tamamlayacağını 
öngörmekteyiz.
 
Uzaktan çalışma metodolojisi başarılı bir şekilde 
organize edilmiş, bu şekliyle de çalışan verimli-
liğimizde herhangi bir düşüş yaşanmamıştır. Bu 
verimli düzenlemeleri başarı ile hayata geçiren 
organizasyon metot, insan kaynakları ve bilgi 
işlem departmanlarımıza teşekkür etmek isti-
yorum.

Ülkemizde de kriz başarı ile kontrol altında tu-
tulmaya devam edilmektedir. En büyük rolü 
üstlenmiş olan ve en riskli ortamlarda görev-
lerini yapmaya çalışan başta Sağlık Bakanlığı 
olmak üzere tüm sağlık camiamıza minnettarız. 

2020 yılı içerisinde topluluğumuzda finansal 
mühendisliğin öneminin oldukça öne çıktığı bir 
yıl geçirdik. Kullanmakta olduğumuz kredilerin 
TL payını % 21’e çıkartarak döviz fiyatlarının oy-
naklığından en az etkilenmeye çalışırken aynı za-
manda yılın ilk 9 ayında 193 milyon dolar kredi 
borcunu geri ödeyerek önemli bir başarıya imza 
attık. Bu hamlemizin gelecekteki finansal figür-
lerimize de oldukça olumlu olarak yansıyacağını 
öngörüyoruz.

Taahhüt segmentimizde 2020 yılı yurt dışı pro-
jelerimizin avans ödemelerinin gerçekleştiği bir 
yıl oldu. Kazakistan’da bir konsorsiyum olarak 
üstlendiğimiz BAKAD otoyol projesinin zahmetli 
olan ve uzun süren proje finansman görüşmele-
rinin tamamlanıp, kontratının nihai olarak imza-
lanmasıyla proje kredi ödemeleri hesaplarımıza 
gelmeye başladı. Romanya’da yapmakta oldu-
ğumuz yol projesinde de benzer olarak avans 
ödemesi alınmış oldu. Bu aşamada ekiplerimiz 
mobilizasyon ve inşaat faaliyetlerini salgın şart-

larına rağmen hızlandırmayı başarmaktadırlar. 

Yurt içinde ise üstlenmiş olduğumuz Kabataş-
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro projesinin 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızda işletmeye 
alınmış olması bizleri gururlandırdı. 15 duraklı 
bu hat İstanbul’un en önemli akslarından birinde 
trafik yükünün azaltılmasına büyük katkı sağ-
lamaktadır. Bu hat tam kapasite ile çalıştığında 
günde 450.000 kişiye hizmet verecektir.

Alarko Carrier Sanayi şirketimiz özellikle sağlıklı 
havalandırma ve hijyen şartlarının önem kazan-
dığı bu dönemde çok iyi performans göstererek 
satışlarını artırma başarısını gösterdi ve kendi 
personelinin hijyen gereksinimlerinden hiç ödün 
vermeyerek uzaktan çalışma metotlarını en iyi 
uygulayan şirketimiz oldu.

Bu yıl küresel salgın nedeniyle turizm sektörü 
ile ilgili zorluklar yaşanacağını tahmin ediyor-
duk. Turizm grubumuzun işletmekte olduğu 
Hillside Beach Club’ın bu yaz gösterdiği per-
formans rakamları bu şartlara rağmen hedef-
lerini tutturarak kayıpsız olarak yılı geçirmiş 
olduklarını gösteriyor. Pandemi şartlarına göre 
düşürülmüş kapasiteyi tam bir doluluk oranı ile 
yakalama başarısını göstermiş, aynı zamanda 
maliyette önemli tasarruflar yapmış, müşteri 
memnuniyetinde ise alışılmış Hillside kalite-
sinden ödün verilmeden beklenenin üzerinde 
güven ve müşteri memnuniyeti yakalamış ve 
markasını yeni bir üst seviyeye sıçratmıştır. Bu 
çalışmalarının sonucunda “Best Resort Hotel of 
The World” ödülünü almış olmamız tabii ki her 
zamanki gibi bizleri gururlandırdı. Ülkemiz tu-
rizm döviz gelirlerinin pandemi nedeniyle ciddi 
olarak düştüğü 2020 yılı sezonunda yılı kayıpsız 
kapatan Turizm Grubumuzdaki her kademedeki 
tüm ekibimizi gönülden kutlarım.

Grubumuzun içerisinde hacim olarak büyük yer 
tutan enerji şirketlerimiz 2020 yılını verimlilik-
lerini artırarak ve büyüyerek kapatmaktadırlar.

Enerji dağıtım şirketimiz MEDAŞ için bu yıl ön-
ceki yıllar yapmış olduğumuz verimlilik artırıcı 
yatırımların meyvesinin alındığı bir yıl oldu. İlk 
dokuz aylık verilere göre geçtiğimiz yıla göre % 
8 daha fazla enerji dağıtımı yaptık. Bunun sonu-
cunda ise gelirlerimiz yaklaşık % 26 arttı. Her 
yıl süregelen yatırımlarımızdan oluşmakta olan 
varlık taban değerimiz 1,6 milyar TL’ye ulaştı. 
Bu yatırımlarımız sayesinde hizmet kalitesini sü-
rekli artırdık, kayıp kaçak oranlarını düşürdük ve 
müşteri memnuniyetini ön planda tutan oldukça 
başarılı bir işletme haline geldik. 

Enerji üretim şirketlerimizde bir taraftan dö-
viz bazında önemli miktarda kredi ana para ve 
faiz geri ödemeleri gerçekleştirilmiş, bir taraf-
tan da “forward hedging” uygulaması ile döviz 
dalgalanmalarından minimum etkilenmeye ça-
lışılmıştır. En son olarak da TL cinsi borçlanma 
araçlarından daha fazla yararlanılarak özellikle 
yılın ilk yarısı temin edilebilen düşük faizli TL 
kredilerle kredi maliyetlerimiz aşağıya çekilmiş-
tir. Enerji üretimimiz yıllık bazda % 12 artarken 
ciromuz da % 38 artmıştır. Bu figürlerin olum-

lu seyrinin en önemli nedeni 2019 yılı sonunda 
2020 yılı için yapmış olduğumuz ön satışlar 
olmuştur. Verimli üretimin yanında doğru stra-
tejilerle kurgulanan pazarlama çalışmalarımız 
enerji üretimi alanında başarılı bir yıl geçirme-
mizi sağlamıştır.

Enerji üretim çeşitliliği oluşturma çabalarımız 
bu yıl da devam edecektir. Elimizdeki hidroelekt-
rik ve güneş enerji santrallerinin üretimimizdeki 
payı artmakta ve bu payı önümüzdeki yıllarda 
artırma hedefimiz devam etmektedir.

Teknolojinin önem ve etkisinin günden güne hız-
la arttığı bu dönemde, dünyadaki gelişmeler 
paralelinde, 2020 yılında yeni iş kolumuz ola-
rak teknoloji yatırımları sektörüne adım atmış 
bulunmaktayız. Alarko’nun teknoloji yatırımla-
rını hayata geçirmek adına Temmuz 2020’de 
kurulan Alyat, 3 tane yatırımı Amerika, Afrika 
ve Latin Amerika’da başarıyla gerçekleştir-
miştir. Amacımız teknolojiye dayalı yenilikçi ve 
potansiyelli iş modellerini küresel bazda tespit 
etmek ve bunlara erken aşamalarında yatırım 
yapmaktır. 

2021 yılında ülkemizde ve Dünya’da yeniden 
başlayacak toparlanma ile bizleri önemli fırsat-
ların bekleyeceğini öngörmekteyim. Hep birlikte 
bu gelişmeleri dikkatle takip ederek, genç ve di-
namik kadromuz ile doğru planlama ve strateji-
leri geliştireceğiz. Tecrübelerimizden edindiğimiz 
birikimlerimiz ve riskleri iyi ölçülmüş kararlar ile 
sağlıklı büyümesine devam edecek bir Alarko 
göreceğiz.

Tüm değerli dostlarımıza sağlıklı, huzurlu, mut-
lu ve bol bereketli bir yeni yıl dilerim.

Saygılarımla,

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı
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omanya’da taahhüdünü üstlenmiş olduğumuz Güney Bükreş 

Çevre Otoyolu Projesi’ne ait iki ayrı kesimden oluşan (Lot-

1 ve Lot-2) toplam 33 km uzunluktaki otoyol inşaatına ait 

uygulama projeleri, Lot -2 kesmi için tamamlanmış ve 18.08.2020 ve 

30.10.2020 tarihlerinde iki kademeli olarak yapılan yer teslimi ile yapım 

inşaat işleri başlatılmıştır. 

Yer teslimi yapılıp inşaat faaliyeti başlatılmış olan Lot-2 kesiminde Eylül 

ayı sonu itibariyle %6,99 fiziki ilerleme seviyelerine ulaşılmıştır. 

Saha faaliyetleri olarak büyük ve küçük sanat yapıları inşaat işleri, top-

rak işleri (kazı-dolgu), zemin iyileştirme faaliyetleri devam etmekte olup, 

iş programına göre ileriki aşamalarda gerekecek olan öngermeli prekast 

kiriş imalatı sahası, üstyapı kaplaması üretim tesisleri ve diğer muhtelif 

yardımcı tesislerin mobilizasyonu faaliyetlerine devam edilmektedir.

Lot-1 kesimi uygulama proje hazırlık çalışmaları ise Kasım ayı sonu itiba-

riyle tamamlanmış ve tüm onayların alınıp inşaat faliyetlerinin yapılacak 

yer teslimi ile Aralık ayı itibariyle başlatılması hedeflenmiştir. 

Lot-1 kesiminde de Eylül ayı sonu itibariyle %5,09 fiziki ilerleme seviye-

lerine ulaşılmıştır. Bu süreçte fiili saha faaliyetlerinden olan arkeolojik 

alanlarda detay kazı faaliyetleri devam etmekte olup, detay araştırmaları 

tamamlanmış alanların araştırma raporlarının Kültür Bakanlığı’ndan onay 

süreçleri takip edilmektedir. 

Her iki kesimde de inşaat faaliyetlerinin aynı anda devam edecek şekilde 

ve işleri süresinden önce tamamlanması hedefi için yeterli kaynak, ekip ve 

ekipman teminleri ayrı ayrı planlanmaktadır. 

Otoyol projemiz teknik özellikleri olarak ; 140 km/saat dizayn hızına göre 

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

otoyol statüsünde projelendirilmiştir. 

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.

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.

R

Güney Bükreş Çevre Otoyolu Projelerimiz 
Lot-1 ve Lot-2 Mobilizasyon ve İnşaat 
Faaliyetleri Devam Ediyor
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azakistan Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Askar Mamin 15 Ekim 

2020 tarihinde BAKAD projesinde incelemelerde bulundu. 

Toplantıya Ulaştırma Bakanı Sayın Beybut Atamkulov, Almata 

Eyalet Valisi Sayın Amandık Batalov ve Karayolları Genel Müdürlüğü üst 

düzey yöneticileri de katıldı. Yaklaşık 30 dakika süren toplantıda projenin 

gün itibariyle durumu ve önümüzdeki senenin planları aktarıldı. Devam 

eden faaliyetler hakkında bilgi alan Sayın Askar Mamin’e toplantı sonunda 

drone ile çekilen görüntülerden oluşturulan kısa bir film izletildi. 

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 

dışındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım projesi olarak öne çıkan 

Büyük Almatı Çevre Yolu projesi, şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü ha-

fifletecek ve yaklaşık olarak 2.000.000 insana hizmet edecektir. Projenin 

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

landıracak, Almatı şehir içi trafik yoğunluğunu azaltacak ve hava kirliliği-

nin minimuma düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır. 

Proje garantörü Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Altyapı Kalkınma Ba-

kanlığı, yüklenici Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. / Makyol İn-

şaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Engineering & Construction Co. Ltd. 

/ Korea Expressway Corporation konsorsiyumudur. Kazakistan Sanayi 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 ‘Engineering Procurement and Cons-

truction’) olarak belirlenmiştir. 

Toplam 11 lottan oluşan yolun uzunluğu 66 km’dir. Ana yol gövdesi, bağ-

lantı yolları, köprüler ve viyadüklerin üst kaplaması asfalt olacaktır. Yol 

üzerinde 7 adet kavşak, 13 üst geçit, 6 alt geçit, 1 demir yolu alt geçit, 18 

köprü ve 1 adet istinat duvarı bulunmaktadır. Toplam üst geçit, alt geçit ve 

köprü uzunluğu 2.638 metre, menfez sayısı 114 adet olmak üzere uzunlu-

ğu 4.872 metredir. Köprü işleri kapsamında toplam 1.740 adet fore kazık 

ve 3.200 adet çakma kazık uygulaması yapılacaktır.

Proje kapsamında kazı ve dolgu dahil 23 milyon m3 toprak işi, 3,2 milyon 

ton soğuk karışım tabaka, 1,6 milyon ton asfalt yol uygulaması yapılacak-

tır. Köprü, sanat yapıları ve Yol Kontrol Merkezi binası yapımında 190 bin 

m3 beton kullanılacaktır.

Proje kapsamında kırılacak olan agrega miktarı 5,31 milyon ton (1,95 mil-

yon ton kum çakıl karışımı ve 3,36 milyon ton kırma taş) olarak gerçek-

leşecektir. Kavşaklarda aydınlatma işleri yapılacaktır. Çevre düzenleme 

işleri kapsamında 1,8 milyon m2 alan yeşillendirilecek, 60 bin adet ağaç 

dikilecektir. Yerleşim yerleri güzergâhında toplam 3 km ses bariyeri ve yol 

güzergâhı boyunca canlı girişini engellemek için 142 km tel örgü montajı 

yapılacaktır.

Proje kapsamında kurulacak olan Akıllı Geçiş ve Ödeme Sistemi (ITPS ‘In-

telligent Transport and Payment System’) 13 adet ücretli geçiş gişesi, 58 

adet geçiş ücreti plazaları, 27 adet dinamik bilgilendirme paneli, 99 adet 

kapalı devre kamera, araç tespit sistemi, otomatik plaka tanıma sistemi 

ve yol durumu bilgilendirme sistemlerini içerecektir.

İş programına göre sahada yapılan miktarların ana büyüklük bazında iler-

lemeleri;

Tanım Birim
Toplam 
Miktar Yapılan Kalan % İlerleme

Ev Yıkımı adet 169 130 39 %77

Projelendirme km 66 56 10 %85

Alt Yapı Deplase 

İşleri

km 167,2 74 93,2 %44

Menfezler adet 114 44 70 %39

Arkeoloji İşleri adet 336 211 125 %63

Servis Yolu km 66 47,3 18,7 %72

Toprak İşleri Mio. m³ 18,7 1,6 17,1 %9

Köprü İşleri Bin. m³ 190 9,8 180,2 %5

6 Ağustos 2020 tarihinde finansal kapanışın yapılmasıyla birlikte 50 aylık 

sözleşmesel süreye göre projenin bitiş tarihi 6 Ekim 2024 olmaktadır an-

cak projenin test ve devreye alma da dahil olmak üzere 2023 yılı sonunda 

tamamlanması hedeflenmektedir.

K

Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı 
BAKAD Projesine Ziyarette Bulundu
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vrupa yakasının ilk sürücüsüz metrosu olan Kabataş-Mecidiye-

köy-Mahmutbey metrosunun ilk etabı Mecidiköy-Mahmutbey 

M7 metro hattında tüm test ve devreye alma faaliyetleri ta-

mamlanmıştır. Sistemin emniyet ve güvenlik fonksiyonları ile ticari işlet-

meye başlayabilmesi için gerekli ön koşullar tamamalanmış, üçüncü taraf 

bağımsız denetim kuruluşlarınca Genel Güvenlik Sertifikası dahil SMB2 

(Yolculu Ticari İşletmeye Başlangıç Sertifikası) alınmış, M7 metro hattı 28 

Ekim 2020 tarihinde geçici kabulü yapılarak, ticari işletmeye başlamıştır. 

Mecidiyeköy-Mahmutbey M7 metrosunun M7 metro hattı, 18 kilometre 

uzunluğunda olup, 15 istasyon ile 6 ilçeyi birbirine bağlamaktadır. 15 is-

tasyondan oluşan hattın Kağıthane ve Alibeyköy istasyonları viyadük üze-

rinde yer almakta olup, diğer 13 istasyon ise tamamen yer altında bulun-

maktadır.

Engelli vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarının gözetilerek inşa edilen M7 

metrosunun tüm istasyonlarında, kabartma zemin kılavuz yollar, toplam 

225 adet yürüyen merdiven, 108 adet asansör ve yolcuların güvenliği için 

1192 adet kamera bulunmaktadır. Sürücüsüz ve engelli dostu metro araç-

larının kullanıldığı projede, peron ile tren arasında bariyer görevi gören ve 

sadece metro araçları perona yanaştığında açılıp, trenler harekete geç-

meden hemen önce otomatik olarak kapanan Peron Ayrıcı Kapı Sistemler 

(PAKS) ile istasyon peronlarında maksimum güvenlik sağlanmaktadır. Ray 

hattına düşmeler, intihar girişimleri gibi meydana gelebilecek istenmeyen 

olayların önüne geçerek güvenli şekilde yolcu transferine imkân sağla-

yan gelişmiş metro sistemleri arasında olan tam-boy Peron Ayırıcı Kapı 

Sisteminin tamamı yerli üretimden oluşmakta olup, ilk kez (Mecidiyeköy-

Mahmutbey) M7 metro projesinde uygulanmıştır. Toplamda 20 set 4’lü 

dizi trenle hizmet verecek M7 metrosu, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma 

kapasitesinde tren dizilerine sahip olup; Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, 

açıldığı ilk on gün ücretsiz hizmet vermiştir.

M7 Mecidiyeköy - Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-

Hacıosman metrosu (M2) ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonun-

da Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla (T4); Mahmutbey istasyonunda ise 

Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla (M3) entegre olmuştur.

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı (T5) tamamlandığında, Alibeyköy is-

tasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak, ayrıca İstanbul 

Havalimanı’na giden metro hattı (M11) tamamlandığında Kağıthane istas-

yonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecektir.

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Projesi’nin İlk Etabı Kullanıma Açıldı

A
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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Projesi’nin İlk Etabı Kullanıma Açıldı

CENAL Elektrik Üretim 
A.Ş. Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesini Aldı 

Karabiga Enerji Santrali, 
Uluslararası Enerji 
Dergisi Powermag’de 
Haber Oldu

CENAL Elektrik Üretim A.Ş.’de Mesleki Yeterlilik 
Belgelendirme Çalışmaları Devam Ediyor

CENAL, General Electric (GE) 
ile Uzun Süreli Bakım Anlaşması İmzaladı

üm dünyada ekili olan Covid-19 virüs salgını nedeniyle CENAL 

Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Covid-19 Güvenli Üretim Belge-

sinin alınabilmesi için şirket içerisinde gerekli tüm donanım ve 

tedbirler alınıp, gerekli şartlar sağlanarak Türk Standartları Enstitüsü’ne 

müracaat edilmiş olup, yapılan denetimler sonrası 16 Temmuz 2020 tari-

hinde TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alınmıştır. Belge kapsamında ge-

rekli tüm tedbirler baştan beri taviz vermeksizin uygulanmakta olup, tesis 

bünyesinde Covid-19 salgını ile mücadele başarılı şekilde devam etmektedir. 

enal Elektrik Üretim A.Ş., mesleki yeterliliklerin iyileştirilme-

si, eksik olan eğitim ve belgelerin tamamlanması konusunda 

çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim ve gelişim faaliyetleri kapsa-

mında Köprülü Vinç Operatörü, İskele Kurulum Elemanı, Makine Bakımcısı, 

İşaretçi (Sapancı), Mobil Vinç Operatörü, Otomasyon Sistemleri Montajcısı 

alanlarında Mesleki Yeterlilik Belgelendirme çalışmaları devam etmekte 

olup yıl sonunda toplam 193 çalışanın Mesleki Yeterlilik Belgelerinin alım 

sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

T

ENAL Karabiga Enerji Santrali, enerji sektörü için önemli diji-

tal yayın organlarından biri olan www.powermag.com isimli 

internet sitesinde ‘’Digitization Drives Efficiency at Turkish Coal 

Plant’’ başlığı ile haber oldu. Haberde özellikle kazan türbin ve jeneratör 

için devreye alınmakta olan dijital hizmetler, tesisin emisyon konusundaki 

en son teknolojileri barındırması ve bölge ekonomisine olan pozitif katkıları 

vurgulandı. Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://bit.ly/38X4PoT

C

enal Elektrik Üretim A.Ş. Karabiga Enerji Santrali’nde ana ekip-

manlar; kazan, türbin, jeneratör ve ilgili otomasyon sistemleri 

için üretici firma GE ile 12 yıllık uzun süreli bakım anlaşması 

(LTSA) imzaladı. Bu anlaşma ile uzun vadede tedarikçi firmanın tecrübe ve 

yetkinliğinden istifade ederken, bakımda gerekecek uzman ve yedek mal-

zeme tedarik süreçleri garanti edilerek, üretimin sağlıklı şekilde sürdürül-

mesi güvence altına alınmıştır.C

C
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MEDAŞ, Enerji Depolama Projesiyle Kaliteli ve 
Sürdürülebilir Enerji Tedariki Sağlayacak

MEPAŞ’tan Çiftçilere Ödeme Kolaylığı
eram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ) ve İş Bankası (İme-

ce Kart), Türkiye Ekonomi Bankası (Harman Kart), Denizbank 

(Üretici Kart), QNB Finansbank (QNB Tarım Kart), Şekerbank 

(Hasat Kart), Vakıfbank (Tarım Kart) ve Ziraat Bankası (BankKart) tarım 

kredi kartları ile üreticilere ödeme avantajı sağlayan işbirliklerini genişlet-

ti. Bu işbirliği çerçevesinde, Denizbank (Üretici Kart) ve QNB Finansbank 

(QNB Tarım Kart) tarım kredi kartlarına sahip olan MEPAŞ tarımsal sulama 

müşterileri, fatura ödemelerinde 3 ay, diğer bankaların tarım kartları ise 2 

ay faizsiz erteleme kolaylığından faydalanacak. Yenilenen anlaşma kapsa-

mında, MEPAŞ müşterisi çiftçiler bu bankaların Tarım Bankacılığı alanında 

sunduğu avantajlardan da yararlanabilecek. MEPAŞ, enerji sektöründe bir 

ilke imza atarak tarımsal faaliyet kapsamında elektrik enerjisi tedarik eden 

üreticilere, tarım kart ile fatura ödemelerinde masrafsız ve 3 aya varan 

faizsiz erteleme avantajı sunacak. Bu kapsamda MEPAŞ, tarım sektörünün 

gelişmesi yönünde sürdürdüğü yoğun faaliyetlerle kamu ve özel bankalar 

ile işbirliklerini yenileyerek üreticilere destek olmaya devam edecek.

Genişletilen işbirliğinin tüm bölgede tarımsal sulama müşterileri için önem-

li bir fırsat olduğunu belirten MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun yap-

tığı değerlendirmede görüşlerini şu şekilde belirtti: “Müşteri beklentilerini 

önemsiyor, çiftçilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Tarımın ülke eko-

nomimize katkısının bilincindeyiz ve üreticimizin her zaman yanındayız. Bu 

bağlamda kamu ve özel toplam 7 banka ile tarımsal sulama müşterilerine 

ödeme avantajı sağlayan önceki işbirliğimizi daha da avantajlı duruma geti-

rerek çiftçilerimizin elektrik fatura ödemelerine kolaylık sağlamayı sürdü-

rüyoruz. Enerji sektörünün en önemli oyuncularından biri olarak, yapmış 

olduğumuz bu tarz işbirlikleri ile müşteri odaklı projeler geliştirerek sek-

törümüzde önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu uygulamanın çok 

ses getireceğinin sinyallerini bu yıl 330 milyon TL civarında bir tahsilat ile 

aldık. Birçok enerji şirketinin bu uygulamayı örnek alacağını öngörüyoruz. 

Tarım sektörünün sıkıntılarını çözebilmenin ve müşterilerimize destek ola-

bilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İlgili Bankaların Tarım Kart sahipleri, 

elektrik fatura ödemelerini 3 aya varan faizsiz ertelemeyle yapabilecekler. 

MEPAŞ olarak müşteri odaklı projeleri sürdürmeye devam edeceğiz.” 

eram Elektrik Dağıtım A.Ş., yurtiçi ve yurtdışındaki teknolo-

jik gelişmeleri yakından takip ederek sektörde öncü olmaya 

devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Ar-Ge çalışmaları ile 

yeni dünya trendlerini ülkemize kazandırıyor. Ülkemizde ve dünyada enerji 

kaynaklarının sınırlı olması ve giderek azalması sonucunda yenilenebilir 

enerji kaynakları ve üretilen enerjinin depolanması çok büyük önem arz 

ediyor. Enerji depolama projesi kapsamında MEDAŞ Ar-Ge ekibi tarafından 

elektrik dağıtım şebekelerinde kayıp oranının azaltılması, gerilim ayarla-

masının sağlanması, küçük şebeke yönetimi gibi konular hakkında çeşitli 

çalışmalar yürütülecektir. Depolama sistemi ile gerilim düşümü, gerilim 

yükselmesi ve kısa süreli kesintiler gibi güç kalitesini bozan durumların 

azaltılması bunlarla birlikte enerjinin ikamesi ve yenilenebilir enerji 

kaynaklarının verimli kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda MEDAŞ, 

521 kWh ’lik, (bu depolama kapasitesi 100 daireli bir sitenin enerjisini 5 

saat boyunca karşılayabilecek büyüklüktedir) enerji depolama sistemi 

için 19 Ekim 2020 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Proje, 17 Mayıs 2021 ta-

rihinde tamamlanarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve milli 

politikalarımız doğrultusunda, depolama sisteminin beyni olarak düşünebi-

leceğimiz enerji yönetim sistemi yerli ve milli imkânlar ile geliştirilecektir.

M

M
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MEDAŞ, Tesisat Kontrolünde 
Tablet Uygulamasını Hayata Geçirdi

izmet kalitesini sürekli geliştiren MEDAŞ, dijitalleşme yolunda 

önemli bir adım daha attı. MEDAŞ tarafından yapılan açıklama-

da, 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle sorumluluk alanındaki 6 

ilde, tesisat kontrol başvurularının kontrolünün tablet üzerinden gerçek-

leştirmeye başladığı ifade edildi. Açıklamada, tablet kullanımı ile tesisat 

kontrol başvurularının kontrol sürecinde daha kısa sürede hızlı ve doğ-

ru işlem yapılması, tüketicilerin ve çözüm ortağı olarak gördüğü elektrik 

mühendisleri ile elektrik fen adamlarının zaman kazanmasının sağlandığı 

belirtildi. MEDAŞ, hizmet bölgesinde 1000’in üzerindeki elektrik mühendisi 

ve elektrik fen adamlarının desteği ile beklentileri aşacak kalitede hizmet 

vermek için çalışıyor. Yeni aboneliklerin kontrol işlemlerinin de herhan-

gi bir bekleme olmaksızın yapılabiliyor olması, tesisat kontrol aşamala-

rı hakkında tüketicilerin SMS ve e-posta üzerinden süreçler ve sonuçla-

rı hakkında bilgilendirilmesi sağlanarak daha şeffaf ve daha hızlı hizmet 

sunmak hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyor.

H

MEDAŞ, Müşterilerini Bilgilendiriyor
üşterileirne daha iyi hizmet vermek için, teknolojik imkânlardan maksi-

mum düzeyde faydalanma prensibiyle hareket eden MEDAŞ, çalışma-

larına devam ediyor. Yatırım veya bakım nedeniyle mecburen yapılan 

planlı kesintiler için müşterilerine 48 saat önceden SMS ile bilgilendirme yapan ME-

DAŞ, şimdi bu bilgilendirmeyi arızalar için de yapacak. Yeni devreye alınan bir sis-

tem ile arıza oluştuktan sonra bu arızadan etkilenen müşterilerin tamamına SMS 

ile bilgilendirme yapacak olan MEDAŞ, arızanın ne kadar sürede giderileceği belli 

olduktan sonra da tahmini enerjilendirme süresini müşterilerine SMS ile göndere-

cek. Diğer bir yenilik olarak; www.meramedas.com.tr ana sayfasının alt kısmında 

devreye alınan “Kesinti Haritası” ile büyük kesintilerin başlama sürelerini, tahmini 

bitiş sürelerini ve etkilediği adres/alanlarının herkes tarafından izlenebilirliği sağla-

nıyor. Bu bilgilendirmelerin eksiksiz yapılabilmesi için müşterilerin sistemde kayıtlı 

olan cep telefonu numaralarının güncel olması gerektiği belirtiliyor. Cep telefonu 

numarasını vermek veya değiştirmek isteyenler 444 1 186 nolu çağrı merkezinden 

bu işlemi kolaylıkla yapabiliyor.

M

MEDAŞ’tan Yeni Bir Teknolojik Yatırım
eknolojik imkânlardan maksimum düzeyde faydalanarak tüke-

ticilerine daha hızlı hizmet vermek için çalışan MEDAŞ, tekno-

lojik altyapısını geliştirmeye devam ediyor. 20 kişilik bir ekibin 

2,5 yıllık çalışmasının ardından Haziran ayında devreye alınan Şebeke 

Otomasyon Projesi kapsamındaki Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemi, Ke-

sinti Yönetim Sistemi ve İş Gücü Yönetim sistemleri ile kesintiler, müşteri 

çağrısı gelmeden önce tespit edilerek enerji kesintisine daha hızlı müda-

hale edilebiliyor. Tüketicilerin 186 çağrı merkezini arayarak tesisat (abo-

ne) numarasını verdikleri takdirde, olası kesinti yeri bilgisayar tarafından 

otomatik olarak tahmin ediliyor. Bu sayede, kesinti noktasına en yakın 

ekipler canlı harita üzerinden tespit edilerek kesintinin en kısa zamanda 

giderilmesi sağlanıyor. Kurulan İleri Şebeke Yönetim Sistemi ile arıza yeri 

tespitinin hızlandırılması, en yakın ekibin yönlendirilmesi, alternatif besle-

menin değerlendirilmesi ile daha kısa zamanda enerjilendirme sağlanıyor. 

MEDAŞ, söz konusu proje devamında uzaktan izlenebilen ve kontrol edi-

lebilen tüketici besleme noktası sayısının artırılması için yatırımlarını hız-

landırdı. 2020 yılında uzaktan izlenen ve kontrol edilebilen istasyon sayı-

sına 100 istasyon daha dahil ederek mevcut kontrol edilebilen istasyon 

sayısını %70 arttıracak çalışmaları yürütüyor. 2021 ve 2022 yıllarında 

ise 600 istasyonu daha uzaktan izlenebilir ve kontrol edilebilir hale getir-

meyi planlayan MEDAŞ, böylece hizmet verdiği 6 ildeki elektrik şebekesi-

nin ana omurgasını uzaktan kontrol edebilecek ve saha ekiplerinin kesinti 

noktasına ulaşmasını beklemeden, kontrol merkezinden şebekeye müda-

hale ederek öngörülemeyen kesintileri çok daha kısa sürede giderebilme 

imkânına sahip olmayı planlıyor.

T
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MEDAŞ, Güvenilir Hizmet İçin Çalışanlarını Eğitiyor
nerji dağıtım hizmeti verdiği Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, 

Nevşehir ve Kırşehir illerinde modern bir teknolojik alt yapı 

kurmak için çalışmalarını aralıksız sürdüren MEDAŞ personeli, 

sahada daha güvenli hizmet sunmak için eğitimlerini de aksatmıyor. İnsan 

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan eğitimler, her hafta 

düzenli olarak uygulanıyor. Alanında uzman kişiler, MEDAŞ çalışanlarına 

bilgilerini ve tecrübelerini aktarıyor. İçinde bulunduğumuz salgın dönemin-

de ise maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek uzaktan dü-

zenlenen eğitimlerde çalışanlar, alanında uzman kişilerle bir araya gelme 

imkanı buluyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 155.000 adam/saat eğitim veren 

MEDAŞ, 2020 yılı için de eğitim hedefine ulaşmak için büyük bir heyecan-

la çalışıyor. Hizmet verdiği illerde istihdam sağlamayı ilke edinen MEDAŞ, 

salgın döneminde istihdama devam ederek birçok kişiyi kadrosuna dahil 

etti. 

E

Konyaspor’un Yolunu MEDAŞ Aydınlatacak
ttifak Holding Konyaspor’un daha önce forma sponsorluğu-

nu üstlenen Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ) ile 3 yıllı-

ğına stadyum isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. İmza 

törenine taraflar adına Konyaspor Genel Sekreteri Güven Öten ve MEDAŞ 

Genel Müdürü Erol Uçmazbaş katıldı. 

Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde konuşan İttifak 

Holding Konyaspor Genel Sekreteri Güven Öten: “Son yıllarda ülkemize 

ve şehrimize her anlamda büyük katkılar sağlayan MEDAŞ ve ona bağlı 

diğer şirketler ile Konyaspor’umuz arasındaki bağ her geçen sezon daha 

da güçleniyor. 2014-2015 sezonunda başlayan işbirliğimiz bugün ‘Stad-

yum İsmi’ boyutuna taşınmış durumda… Daha önce MEDAŞ, MEPAŞ ve 

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. ile formamızın sırt ve kol, ayrıca şort bölü-

münde reklam sponsorluğu anlaşması yapmıştık. 2016’da bu anlaşmaya 

batı tribünümüzün ismi de dahil oldu. Her geçen sezon MEDAŞ şirketinin 

kulübümüze ve camiamıza olan destekleri büyüdü ve şimdi de 3 yıllığına 

stadyumumuzun ismi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu oldu” dedi. 

“6 senedir Konyaspor’a sponsor oluyoruz ve sponsorluğun kapsamı her 

geçen yıl daha da artıyor. Konyaspor, ilimizin en büyük markalarından biri, 

bu markayı desteklemek bizi son derece memnun ediyor” cümleleriyle 

sözlerine başlayan MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş konuşmasını 

şöyle sürdürdü: “Bu sene stadyumumuza MEDAŞ ismini veriyoruz. Her-

kesin malumu stadyumumuz Türkiye’nin en iyi stadyumu... Bu yönden de 

bizim için çok değerli. Sponsorluğumuzun Konyaspor’a uğurlu, şanslı ve 

hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah MEDAŞ Stadyumu’nda güzel galibi-

yetler alırız. En büyük temennimiz, Koronavirüsten kurtulup maçlarımıza 

seyircimizin gelmesidir. Her iki tarafa da bu anlaşmanın hayırlı olmasını 

diliyorum.” 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş imza törenindeki sözlerini 

“Konyaspor’un yolunu bundan sonra MEDAŞ aydınlatacak” diyerek nok-

taladı.

İ
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MEDAŞ, Çalışanlarını Ödüllendirdi
onya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir ve Kırşehir illerinin 

elektrik dağıtım faaliyetlerini yürüten Meram Elektrik Dağıtım 

A.Ş. (MEDAŞ) hem tüketicilerine daha iyi hizmet verebilmek 

hem de bu zor günlerde çalışanlarının motivasyonlarını yükseltebilmek 

için şirket içerisinde yarışma düzenledi.

Şirket çalışanları, tüketicilerin elektrik sayaçlarının okunması ve kontrol 

edilmesi adına yapılan düzenli ziyaretlerde kapalı olan ve uzun süredir sa-

yacına ulaşılamadığı için hem sayaç endeksleri okunamamış hem de sa-

yaç kontrolleri yapılamamış tüketicilere ulaşıp gerekli kontrolleri yapabil-

mek için birbirleri ile yarıştı. Oluşturulan tatlı rekabet ortamında sayacına 

erişilemediğinden uzun süredir gerekli kontrolleri yapılamamış pek çok 

tüketiciye ulaşılarak hizmet verildi. 

Yarışma sonrasında üstün başarı gösteren personellere de ödülleri veri-

lerek mükafatlandırıldı. Ayrıca MEDAŞ yetkileri ile yapılan görüşmede yet-

kililer; her ay periyodik olarak elektrik sayaç endekslerinin okunması ve 

kontrollerin yapılmasının EPDK mevzuatları ile zorunlu kılındığını, bunun 

için de tüketicilerin sayaçlarının okunamadığı ve kontrollerinin yapılamadı-

ğı aylarda bölgede görevli işletmelerine ya da çağrı merkezine başvurup 

randevu alarak işlemlerinin gerçekleştirilebileceğini dile getirdi. K

ağıtım sektöründe ilklerin öncüsü MEDAŞ, dijitalleşme yolun-

da önemli bir adım daha atıyor. 2012 yılında Türkiye’de dağıtım 

şebekesine bağlanmak isteyen tüketicilerin başvuru süreçlerini 

baştan sona dijital ortama taşıyan ilk dağıtım şirketi olan MEDAŞ, yine yeni 

bir ilki hayata geçiriyor. MEDAŞ, 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle sorumluluk 

alanındaki 6 ilde, tüm proje başvurularını elektronik imza ile almaya ve 

onaylanmaya başladı. Yılda en az 40.000 projenin e-imza yapılarak onay-

lanması ile 2.000 ağacın doğaya kazandırılması, tüketicilerin ve çözüm 

ortaklarının (elektrik mühendisleri ve elektrikçiler) zaman kaybı yaşama-

maları ve ayrıca içinde bulunulan Covid-19 salgını sürecinde temasın sıfıra 

indirilmesi hedefleniyor. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş konuya ilişkin olarak“Şirket olarak 

görev bölgemizdeki tüketicilerin hayatlarını kolaylaştıracak adımları be-

lirli bir plan dahilinde atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda elektronik 

imza, geçmişten bugüne süreçlerimizde etkin şekilde kullanılan bir araçtı, 

bugün projeleri de kapsayacak şekilde altyapıyı hazır hale getirmiş olduk. 

1 Haziran 2020 tarihi itibariyle Konya, Karaman, Kırşehir, Niğde, Nevşehir 

ve Aksaray’da bütün AG iç tesisat, OG 3. şahıs ve lisanssız elektrik üretimi 

projelerini e-imza ile onaylamaya başladık. MEDAŞ olarak, görev bölge-

mizdeki 1.200 çözüm ortağımızın desteği ile beklentileri aşacak kalitede 

hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Son 5 yılda proje onay ve bağlantı 

başvurusu taleplerinin ilk işlemlerini aynı gün içerisinde yapmayı, en fazla 

4 gün içerisinde kapsamı ne olursa olsun bu işlemleri sonuçlandırmayı 

hedefledik ve başardık. Bu gün itibariyle son aşamadaki imza işlemleri-

ni de elektronik imza ile yapar hale geldik. Bu, yıllık proje onay sayımızın 

40.000 adet olduğu düşünüldüğünde, 2.000 ağaca eş değer kağıt tasar-

rufu sağlayan çevreci bir adım. Bu uygulama ile çözüm ortaklarımızın çıktı 

almada, imza işlemleri sırasında ve işletmelerimize gelirken harcamış ol-

dukları zamanı da kazanmış olacağız. Kontrol sonrası imzalama işleminin 

herhangi bir bekleme olmaksızın anında yapılabiliyor olması tüketicilerinin 

sorunlarını oluşmadan çözme gayreti içerisindeki MEDAŞ ailesinin günün 

sonundaki en büyük mutluluğu olacak” şeklinde konuştu.

D
MEDAŞ’tan Yeşil Bir Adım
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EDAŞ, her yıl elektrik mühendisleri ve elektrikçiler ile yaptığı 

toplantılarından birini özel gündemli olarak video konferans 

yöntemiyle gerçekleştirdi. Toplantının gündemi, en fazla reviz-

yon yapılan enerji müsaadesi ve projelerin müellifleriyle revizyon sebep-

lerinin görüşülmesi olarak belirlendi. MEDAŞ yetkilileri; bu süreçlerde ME-

DAŞ kaynaklı bir eksiklik olup olmadığını ve yapılacak iyileştirmelerle ilgili 

önerilerinin bulunup bulunmadığını sordu. Söz alan elektrik mühendisleri 

e-imza gibi yenilikçi MEDAŞ uygulamalarından memnuniyetlerini ifade et-

tiler. Özellikle enerji talepleri ve proje onaylarının aynı gün içerisinde sa-

atlerle ifade edilen sürelerle sonuçlanıyor olmasının beklentilerini aştığını 

belirttiler. 

MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş; “MEDAŞ olarak süreçlerimizi iyi-

leştirme çabası içerisindeyiz. Aynı duyarlılığı siz değerli çözüm ortakları-

mızdan da bekliyoruz. Bize yapılan enerji müsaadesi ve proje onaylarında 

değişiklik gerekmesi durumunda, hem biz, hem sizler boşuna uğraşmış 

oluyorsunuz. Hele ki üçten fazla revizyona uğrayan projeler oluyor ki, bu 

durumu mutlaka ortadan kaldırmamız gerekiyor. Çünkü revizyonlar nede-

niyle gecikilen her işlem, bir üretim tesisine daha geç elektrik vermemiz 

anlamına geliyor. Bu çerçevede, biz MEDAŞ olarak tüm içtenliğimizle iş-

lerin daha kaliteli ve hızlı ilerlemesi için gayret gösterirken, sizlerden de 

beklentimiz işi bir veya en fazla iki revizyonla bitirmek için gerekli çabanın 

gösterilmesidir.” dedi.

MEDAŞ’tan Gecikmeleri Önleme Çabası

M

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), faaliyette bulunduğu illere sağladığı elektrik dağıtım hiz-

metinin yanı sıra, doğal yaşamın korunması adına da çalışmalar yürütüyor ve bu doğa dostu 

çözümlerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bilindiği üzere Türkiye coğrafi konumun-

dan dolayı kuş göç yolu güzergâhındadır. Her yıl göçlerini tamamlayabilmek için binlerce kilometre yol kat 

etmek zorunda olan göçmen kuşlar zaman zaman enerji nakil hatlarına konaklama, yavrulama amaçlı te-

mas sağlamaktadırlar. Bu canlılar zaman zaman elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybediyorlar. ME-

DAŞ, bu riski azaltmak amacıyla “OG Enerji Nakil Hattı Direklerinde Tesadüfi Dokunmaya Karşı İzolasyon 

Uygulamasını” hayata geçiriyor. Bu uygulama ile, MEDAŞ lisans bölgesinde bulunan dağıtım sisteminde 

tesis edilecek enerji nakil hattı direklerinde izolasyon yapılması ile kuş çarpılması kaynaklı kuş ölümlerinin 

önüne geçilmesi planlanıyor. Bu sayede çarpılma sonucu enerji kesintilerinin de büyük oranda azalacağı 

tahmin ediliyor.

Doğaya Karşı Sorumluluğumuz Var!

M

üm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında yoğun me-

sai ile hizmet veren sağlık çalışanlarını Anneler Günü dolaysıyla 

MEDAŞ çalışanları, hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında sağ-

lık çalışanlarına salgında aralıksız verilen hizmete MEDAŞ çalışanları adı-

na teşekkür eden MEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürü Yeşim Iğnak Koçak ve 

beraberindeki ekip daha sonra hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına 

hediye dağıttı. İnsan Kaynakları Müdürü Yeşim Iğnak Koçak, “zor şartlar 

altında, çocuklarından uzak, fedakarca bizler için evlerinden uzak çalışan 

sağlık çalışanlarımıza, küçük bir motivasyon dokunuşu yapmak amacıyla 

çalışanlarımız adına hediyeler getirdik. Umarım kendilerini mutlu edebil-

mişizdir” ifadelerini kullandı.

Konya Numune Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Gürbüz 

Gürer, “Öncelikle sağlık çalışanları olarak bu günlerde çok zor zamanlar-

dan geçiyoruz. Bütün arkadaşlarım ellerinden geldiği kadar ailelerinden, 

evlatlarından ayrı kalarak çok büyük bir özveri ile mesleklerini en iyi şe-

kilde icra etmeye çalışıyorlar. Bu süreçte bizlere destek olan herkese te-

şekkür ediyoruz. Böyle zamanlarda anılmak, takdir görmek tabii ki herkesi 

mutlu ettiği gibi bizleri de mutlu ediyor. Meslektaşlarım ve hastanem adı-

na MEDAŞ’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Havva Gürbüz Gürer, “Biz tabii ki sürecin 

başından beri herkese şunu söylüyoruz; evde kalalım. Bizler için, kendi 

sağlıkları için, kendi aileleri için, kendi çocukları için... Sadece Türkiye’nin 

değil dünyanın da uğraştı bir problem ama bu sorunun üstesinden biz, bir 

olursak geleceğiz. Yani sadece bizim verdiğimiz mücadeleden ziyade tabii 

ki insanlarımızın, halkımızın duyarlılığıyla biz bunu sonlandıracağız” dedi.

T
MEDAŞ’tan Sağlık Çalışanlarına Anneler Günü Sürprizi
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Alarko Carrier’ın 7. Küresel İklim Değişikliği 
Fotoğraf Yarışması Sonuçlandı

larko Carrier’ın küresel iklim değişikliğinin etkilerine dikkat 

çekmek için bu yıl yedincisini düzenlediği Küresel İklim De-

ğişikliği Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. 1 Ağustos - 15 Eylül 

tarihleri arasında düzenlenen ve fotoğrafla profesyonel veya amatör 

olarak ilgilenen herkesin katılabildiği yarışmada Meriç Aktar birinci oldu. 

Günümüzdeki en önemli ve tüm dünyayı ilgilendiren çevresel tehditler-

den biri de iklim değişikliği. Yapılan araştırmalar, küresel çapta hava ve 

okyanus sıcaklık ortalamalarının arttığını, kar ve buz erimelerinin yaygın-

laştığını ve küresel boyutta deniz seviyesinin yükseldiğini gösteriyor. Ülke-

mizin de dahil olduğu Akdeniz Havzası, küresel iklim değişikliğinin etkileri 

açısından yerkürenin en hassas olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Alar-

ko Carrier da yedi yıldır düzenlediği fotoğraf yarışmasıyla küresel iklim 

değişikliğinin çarpıcı etkilerini ortaya koymayı ve konuyla ilgili farkındalık 

yaratmayı hedefliyor.

Kazananlar Çok Özel Hediyelere Kavuştu

Kazananları halk oylaması ve jüri değerlendirmesi sonucu belirlenen ya-

rışmada; jüri üyesi olarak Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Ga-

rih, Alarko Carrier Klima Ar-Ge Proje Müdürü Harun Özkara, Gazeteci - Fo-

toğrafçı Adem Meleke, Instagram’ın öne çıkan isimlerinden Ahmet Erdem, 

Belgeselci - Foto Muhabiri Coşkun Aral, Milliyet Gazetesi Fotoğraf Editörü 

- Foto Muhabiri Ercan Arslan, Fotoğrafçı Mustafa Seven, Fotoğrafçı - Fo-

toğraf Eğitmeni Yüksel Altun yer aldı.

2014 senesinden bu yana düzenlenen yarışmada bu yıl birinci olan Meriç 

Aktar, Toshiba J2KVG Seiya 13 Duvar Tipi DC Inverter Split Klima, ikinci olan 

Ömer Faruk Güler, Samsung Galaxy Note10 akıllı telefon ve üçüncü olan 

Emre Şentürk ise canon EOS 250D fotoğraf makinesi ile ödüllendirildi. 

Jüri özel ödülüne lâyık görülen 3 kişinin WOWITOYS Lark Racing Optical 

Flow Drone’a sahip olduğu yarışmada, dereceye giren 6 kişi de D&R’dan 

200 TL’lik hediye çeki kazandı.

Dereceye girmeye hak kazanan fotoğrafların sahipleri: 

1. Meriç Aktar

2. Ömer Faruk Güler

3. Emre Şentürk

4. Esen Uz Sökmen

5. Mutlu Taşpınar

6. Mustafa Varol 

7. Hasan Avuçtekin

8. Emel Altay

9. İsa Turan

10. Serap İkiyek

11. Aynur Bostan

12. Melih Akkuş

İklim Değişikliği Geleceğimizi Etkiliyor

Yapılan araştırmalar, küresel çapta hava ve okyanus sıcaklık ortalama-

larının arttığını, kar ve buz erimelerinin yaygınlaştığını ve küresel boyutta 

deniz seviyesinin yükseldiğini gösteriyor. Dünya Ekonomik Forumu tara-

fından yayımlanan Küresel Riskler Raporu’na göre dünyanın gelecek on 

yılını en fazla etkileyen küresel riskler iklim değişikliği ve iklim değişikliğine 

bağlı yaşanan çevresel etkiler olacak.

Rapora göre gelecek on yılda gerçekleşme olasılığı en yüksek beş risk; 

• Aşırı hava olayları

• İklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki başarısızlık

• Doğal afetler

• Biyolojik çeşitlilik kaybı ve ekosistem tahribatı

• İnsan kaynaklı çevresel zarar ve afetler

İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltmak Mümkün

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 1,5°C Küresel Isınma 

Özel Raporu’na göre; küresel ısınma 1,5°C’de kalırsa, 2°C ve üzeri sıcaklık 

artışlarına göre, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin durdurulabileceği 

belirtiliyor. 

Örneğin, 2100 itibarıyla 1,5°C küresel ısınmada küresel deniz seviyele-

rindeki yükselme, 2°C ısınmayla karşılaştırıldığında, 10 santim daha az 

olacak. 1,5°C’lik bir küresel ısınmada, Arktik Okyanusu’nun yaz aylarında 

buzsuz olma ihtimali 100 yılda birken, 2°C ısınmada bu durum on yılda en 

az bir kere gerçekleşecek. Mercan resifleri 1,5°C küresel ısınmada yüzde 

70-90 kadar azalırken, 2°C derecede resiflerin hemen hemen tamamı yok 

olacak.

A
1. Meriç Aktar 2. Ömer Faruk Güler 3. Emre Şentürk
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Alarko Carrier, 
En Çok Ar-Ge Yatırımı Yapan Şirketler Arasında

klimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, 2019 

yılında ayırdığı 9 milyon TL’nin üzerindeki kaynakla Türkiye’nin 

Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan firmalarının yer aldığı listeye 142. 

sıradan girdi. 

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge 

harcaması yapan şirketleri” araştırmasının sonuçları açıklandı. Ar-Ge’yi 

teknoloji, üretim ve nitelikli işgücü istihdamının en önemli etkenlerinden 

biri olarak gören, iklimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, 

2019 senesi boyunca yaptığı 9 milyon TL’nin üzerindeki Ar-Ge harcama-

sıyla Türkiye’de en çok Ar-Ge yatırımı yapan 142. şirket oldu. Turkishtime 

tarafından hazırlanan araştırma 2013 yılından bu yana Türkiye’de inovas-

yon ve Ar-Ge’nin nabzını tutuyor. Firmaların 2019 yılında Ar-Ge harcama-

ları, 2019 yılında yapılan harcama tutarının toplam ciro içindeki payı, 2020 

yılı için planlanan Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge personel sayısı, 2019 yılında 

Ar-Ge merkezlerinde alınan; patent sayısı, faydalı model sayısı, tasarım 

tescil sayısı, marka sayısı ve 2019 yılı Ar-Ge desteklerinden yararlanma 

oranı Ar-Ge 250 araştırmasının temel datalarını oluşturuyor.

52 Kişilik Ar-Ge ve İnovasyon Ekibi Var

Konuyla ilgili açıklama yapan Alarko Carrier Pazarlama Direktörü Volkan 

Arslan, sürekli gelişim ve inovasyona ağırlık vererek Alarko Carrier’ın her 

sene önemli miktarda bütçeyi Ar-Ge çalışmalarında kullanılmak üzere 

ayırdığının altını çizdi. Arslan, “65 yıllık köklü bir firma olarak sektöre ka-

zandırdığımız birçok ilk bulunuyor. Köklerimizden gelen inovatif yaklaşımın 

bizi geleceğe taşıyacağına yürekten inanıyor ve Ar-Ge yatırımlarına bü-

yük önem veriyoruz. Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri konusunda uzman 

52 kişilik bir ekibimiz bulunuyor. Üretimin %3,47’sini, toplam cironun ise 

%1,46’sını Ar-Ge çalışmalarına kaynak olarak kullanıyoruz. Son yıllarda 

Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarında enerji verimliliği yüksek ve çevre dos-

tu ürünler geliştirmeye ağırlık verdik ve bu kapsamda üretim hattına ve 

Ar-Ge laboratuvarlarına da oldukça ciddi yatırımlar yaptık, yapmaya da 

devam edeceğiz. Alarko Carrier Ar-Ge departmanı tarafından dizayn edi-

len veya Carrier ile ortak platformda geliştirdiğimiz ürünlerin tamamını 

belli oranlarda yurtdışına ihraç ediyoruz. Dünya genelinde 57 ülkeye ihra-

cat yapıyoruz” diye konuştu.

Laboratuvarlarımız Sektörün Hizmetinde

Alarko Carrier, sektördeki öncü rolünü sahip olduğu ve yeni teknolojiler-

le geliştirdiği laboratuvarları ile perçinliyor. Klima alanında 2009 yılında 

açtığı Rooftop Psikrometrik Test Laboratuvarı ile 250 kW’a kadar olan 

rooftopları ASHRAE ve EN standartlarına göre test ediyor. Ayrıca bu la-

boratuvar Eurovent’in 100-200 kW arası test koşullarında üretici labora-

tuvarlarında bağımsız denetçiler gözetiminde test sonuçları kabul ettiği 

Avrupa’daki birkaç laboratuvardan biri olma özelliğini taşıyor. 2018 yılında 

açtığı klima santrali laboratuvarı EN 1886 performans kriterleri için hem 

yeni ürün geliştirme hem de müşteri FAT (Fabrika Kabul Testleri) testleri 

için kullanılıyor. 2021 yılı başında ise fancoil test laboratuvarının tamam-

lanması bekleniyor. 

Ar-Ge Isı Laboratuvarı, Alarko Carrier Gebze merkezinde yer alıyor. Kendi 

tasarımı olan 4 ile 1200 kW arasında yoğuşmalı kombi ve kazanları ilgili 

EN standartlarının gerektirdiği ısıl testlerinin tümünü gerçekleştirebiliyor. 

Su basınçlandırma ürünlerinin Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılan Dalgıç 

Pompa Deney Laboratuvarı 2006 yılında TS EN ISO 17025’e göre akredite 

edilmiş, TS EN ISO 9906’ya göre ülkemizde temiz su için dalgıç pompaları 

için hidrolik ve motor performans testlerinin yapılabildiği Türkiye’nin ilk 

özel sektöre ait laboratuvarı olup, yeterliliği TÜRKAK (Türk Akreditasyon 

Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. 

2021 Planları Hazır

Alarko kombi ailesinin 3. üyesi Süper Fit kombiden sonra dokunmatik ek-

ranlı yeni kombisi de 2021 başında piyasaya sunulacak. 2021 yılı içinde 

duvar ve yer tipi Aldens kazanlarda ilâve kapasiteler ile ürün gamının ta-

mamlamış olması planlanıyor. Alarko Carrier, Optima sirkülasyon pom-

palarında ara modeller ve bina otomasyon opsiyonu entegresi ile pazar-

daki konumunu pekiştirecek. Ayrıca Alarko Carrier, 39HQ klima santralini 

tamamen otomasyonlu hale getiren ve sektörde binlerce kombinasyonu 

olan modülasyonlu bir klima santralini seçim programına adapte eden ilk 

firma olmanın gururunu yaşıyor. Erp 2021 uyumlu yeni jenerasyon roof-

top serisinin 180 – 215 kW modellerini de yıl sonuna kadar tamamlamış 

olacak. 2021 yılı içinde Fabrika’da üretime başlanacak olan Carrier’ın son 

teknoloji fancoil cihazı hem iç pazar hem de ihracat pazarı için piyasaya 

sunulacak.

İ
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Alarko’dan Super Fit Kombi: Kompakt Boyutlarda 
Süper Performans

klimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, yeni 

Super Fit Kombi ile yüksek teknoloji ve üstün performansı bir 

araya getiriyor. Premiks yoğuşma teknolojisi kullanılan Super 

Fit Kombi, düşük yakıt tüketimiyle öne çıkıyor. Alarko Carrier, her mekâna 

uygun kompakt boyutlar, üstün teknoloji ve yüksek performansı bir araya 

getiren yeni Alarko Super Fit Kombi’yi geliştirdi. Çok dar bir derinliği olan 

Super Fit Kombi, mutfak dolaplarına kolayca sığıyor; üstün performansı 

ve düşük yakıt tüketimiyle hem bütçeyi hem de doğayı koruyor. Alarko 

Super Fit, %97,9’a ulaşan verimi ile çok yüksek bir performansa sahip. 

Isıtma ve kullanım suyu için sürekli ve tam modülasyon sağlıyor. Donma 

koruması, pompa ve 3 yollu vana sıkışma önleme emniyetleri, otomatik 

hava atma programıyla emniyetli bir ısıtma imkânı sunuyor. Yerden ısıt-

maya uygun olan cihaz, doğalgaz ve propan LPG ile çalışabiliyor. Güneş 

enerjisi sistemine pratik bir şekilde bağlanabilen cihaz, sıcak su üretiminde 

güneşten yararlanma olanağı sağlıyor. Hafifliği ve kompakt boyutlarıyla 

öne çıkan Alarko Super Fit’in genişliği 43,7, yüksekliği 64 derinliği ise 25,6 

cm. Premiks teknolojisi, ideal oranda karışmış olarak gelen gaz-hava karı-

şımını çok düşük bir alev boyunda yakıyor. Düşük alev boyu, hem ses sevi-

yesinin düşük olmasını sağlıyor, hem de yanma sonucu açığa çıkan zararlı 

baca gazı emisyonlarını en düşük seviyeye indiriyor. Kullanıcı kontrolleri, 

kombinin ön yüzünde modern ve fonksiyonel bir kontrol paneli üzerinde 

yer alıyor. Kontroller, kalorifer sistemi sıcaklığının 30°C - 85°C, kullanım 

suyu sıcaklığının 35°C - 60°C arasında kolayca ayarlanabilmesini sağlıyor. 

Alarko Super Fit kombiler, 

kontrol paneli üzerindeki 

kolay ayar düğmeleri ve 

resetleme butonuyla sun-

dukları kullanım kolaylığının 

yanı sıra estetik dış görü-

nüşleriyle de öne çıkıyor.

En gelişmiş teknolojiler

Alarko Super Fit kombiler-

de, elektronik anakart gibi 

gelişmiş teknolojinin son 

ürünleri kullanılıyor. Elekt-

ronik anakart, uzak kontro-

lör iletişim ağı (opentherm 

protokolü), dış hava sensö-

rü bağlantı imkânı, baca sü-

pürme fonksiyonu, parametre programlama fonksiyonu, hata kodları ile 

arıza bildirimi ve USB ile program güncelleme gibi özellikleri bir araya ge-

tiriyor. Super Fit kombilerin akıllı termostatı, dünyanın her yerinden akıllı 

telefon veya tablet ile kumanda edebilme imkânı sağlıyor. Termostat, an-

lık sıcaklık ayarlarına veya zaman programlarına erişim olanağı sunuyor.

İ

Alarko Carrier’ın İhracat Başarısı Ödüllendirildi
larko Carrier, 2019 yılında gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriyle, İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar Bir-

liği (İSİB) tarafından “En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi Klima İhracatı Yapan Firma” katego-

risinde 2. sırada yer alarak ödüle lâyık görüldü. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, Alarko Carrier olarak başarılı ihracat perfor-

manslarının ortaya koyduğu sonuçlarla 8 yıldır en fazla ihracat yapan şirketler arasında yer almaya devam ettiği gibi 

bu yıl da bir kez daha İSİB tarafından ödüle lâyık görülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Akan; “Alarko 

Carrier olarak 60 yılı aşan tecrübemizi Carrier’ın yüksek teknolojili üretim kalitesiyle birleştirdik. Klima santralinde 

özellikle Orta Doğu , Avustralya, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika, rooftop cihazlarında Katar, İsrail, Şili ve CIS ülkeleri 

olmak üzere 60’a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Carrier markası ile ihracatını yapmakta oldu-

ğumuz rooftop ve klima santrali ürünlerine ilave olarak önümüzdeki yıl üretimine başlayacak olduğumuz fancoil ci-

hazlarımızı da Carrier markası ile ihraç ettiğimiz ürünler arasına sokarak ülke ihracat rakamlarına yapmış olduğumuz 

katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Alarko Carrier olarak yurtiçinde gösterdiğimiz başarıyı, yurtdışında da sürdürüyoruz. 

Klima santralleri, radyatörler ve rooftop cihazları ihraç ürünlerimizin büyük kısmını oluştururken ihracat yaptığımız 

ülke sayısını 57’ye yükselttik. Fildişi Sahili, Cibuti, Macaristan, Malta, Makedonya, Mauritius, Şili, Umman, Papua Yeni 

Gine, Filipinler, Uganda ve Yemen gibi çok farklı coğrafyalara ürünlerimizi ulaştırarak ülkeye ve sektöre katma değer 

yaratmaya devam ediyoruz.” dedi. 

A



16

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

To-shi-ba Düşünen Klima
eni dönem stratejisini “Düşünen Klima” sloganı üzerine kuran 

Toshiba’nın iki yeni reklam filmi yayına girdi. Alarko Carrier’ın 

iletişim çalışmalarını üstlenen BÜRO’nun hazırladığı kampan-

yada, Toshiba Klima’nın en kritik anlarda devreye girip ortamdaki durumu 

kurtarması, esprili bir şekilde anlatılıyor. Filmde yaşanan anlar kadar ol-

masa da, Inverter teknolojisi ve A+++ enerji verimiyle tüketicinin rahatını, 

evinin havasını, bütçesini düşünürken aynı zamanda doğanın dengesini 

de düşündüğü mesajı veriliyor. Prodüksiyonunu Society’nin üstlendiği 

reklam filmlerinin yönetmen koltuğunda Alper Yılmaz yer alıyor. Ayrıca 

Toshiba’nın yenilenen iletişim stratejisi ve iletişim tonuyla birlikte jingle’ı 

da bu kampanyayla birlikte yenilendi. Toshiba’nın kimliğine uygun olarak 

jingle’ında modern, teknolojik, aynı zamanda mizahi bir hava hissediliyor. 

Kampanyanın filmlerinde ilk kez duyduğumuz ve bugünden sonra duy-

maya devam edeceğimiz Toshiba Klima’nın yeni jingle’ı ise Audiofil imza-

sını taşıyor. 

KAMPANYA KÜNYESİ
Reklamveren: Alarko Carrier
Marka: Toshiba Klima
Reklam Ajansı: BÜRO
Kreatif Direktör: Esra Ayas Özalp, İlker Zaharya
Yaratıcı Ekip: Emre Reisoğlu, Ceren Orun Erkmen
Müşteri Ekibi: Büşra Keskin, Derya Ergün
Prodüksiyon Şirketi: Society 
Yapımcı: Alper Evirgen
Yönetmen: Alper Yılmaz

Ses Tasarımı: Melodika
Dış Ses: İlker Zaharya
Jingle: Audiofil
Medya Ajansı: Skala Medya
Mecralar: TV, internet, radyo
Reklam Videoları
Sizi ve doğayı düşünen klima : 
https://youtu.be/nbep881AOd4
Sizi düşünen klima: 
https://youtu.be/Pk8CMIm0MLc

Y

Alarko Kombi’den Yeni Reklam Kampanyası:
Alarko Kombi, Adı Gibi Süper Kombi

klimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, kış 

yaklaşırken Alarko Kombi’nin fark yaratan özelliklerine dik-

kat çeken yeni bir reklam kampanyasına imza attı. Alarko 

Kombi’nin efsane jingle’ını yeniden gündeme getirecek olan kampanya, 

televizyonlarda yayına başladı. Kombi dendiğinde akla ilk gelen jingle yine 

ekranlara dönüyor: “Alarko Kombi. Gerçek kombi, gerçek konfor.” Alarko 

Kombi’nin yeni reklam filmleri de yıllardır dillere pelesenk olan bu jingle 

ile başlıyor. Alarko kırmızısı bir ortamda dev bir “SÜPER” tipografisi önün-

de sahneye reklamın ana karakteri çıkıyor ve üç farklı modeli, üç farklı 

filmle anlatıyor. BÜRO imzası taşıyan kampanya tamamen ürün özellikleri 

üzerine yoğunlaşıyor. Türkiye’nin en sessiz kombisi “Seradens Süper”i an-

latırken oyuncu ortamı susturuyor, boyutlarıyla her yere sığabilen “Süper 

Fit” modelini anlatırken kendini neredeyse ikiye katlıyor ve çift yoğuşmalı 

“Seradens Süper Plus” modeli anlatırken de iki karaktere bölünüyor. Her 

modelin adında geçen SÜPER kelimesi de “Alarko Süper Kombi Ailesi” film-

lerinin ortak noktasını oluşturuyor. Prodüksiyonunu Society’nin üstlendiği 

reklam filmlerinin yönetmen koltuğunda Ariel Goldenberg yer alıyor.

KAMPANYA KÜNYESİ 

Reklamveren: Alarko Carrier

Reklamveren Pazarlama Ekibi: Volkan Arslan, Hüdai Öztürk

Marka: Alarko Kombi

Reklam Ajansı: BÜRO

Kreatif Direktör: Esra Ayas Özalp, İlker Zaharya

Yaratıcı Ekip: Esra Ayas Özalp, Fatma Erkuş, Berk Kuruçay

Müşteri Ekibi: Büşra Keskin, Derya Ergün

Prodüksiyon Şirketi: Society 

Yapımcı: Alper Evirgen

Yönetmen: Ariel Goldenberg

Ses Tasarımı: Melodika

Medya Ajansı: Skala Medya

Mecralar: TV, internet, radyo, dergi

Reklam Videoları

Süper Fit Kombi: https://youtu.be/W70sMOhKK0Y

Seradens Süper Plus Kombi: https://youtu.be/TIekAP0KsjI

Seradens Süper Kombi: https://youtu.be/RecQ0sSJ4xI

İ
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Nata Vega Alışveriş Merkezi’nin 
Tercihi Alarko Carrier

Arul Park Konutları’na Toshiba Multi Klima

ata Holding, adını güneşten daha parlak bir yıldız olan 

Vega’dan alan “Vega AVM Subayevleri” projesinde Carrier 

ürünü biri “free cooling” özellikli olmak üzere yüksek verimli 

30XB serisi vidalı kompresörlü hava soğutmalı soğutma grupları ve Car-

rier/Automated Logic marka bina yönetim sistemini tercih etti.

25 bin metrekare alan üzerinde 102 mağaza ile hizmete giren ve başken-

tin alışveriş ve eğlence kültürüne yeni bir anlayış getiren Vega AVM’de, 

soğutma sistemi için üç adet Carrier ürünü 30XB vidalı kompresörlü su 

soğutma grubu tercih edildi. 30XB su soğutma grupları, Carrier’ın tasar-

ladığı Aquaforce® ailesi içinde yer alıyor ve çevreye zarar vermeden üs-

tün verimlilik sağlıyor.

Aquaforce su soğutucularının yüksek verimi gerçek çalışma koşulları için 

geçerli olurken, 30XB su soğutma grupları, artırılmış yüzey alanı, borula-

mada yüksek teknoloji, yüksek verimli motorla sınıfında en yüksek verime 

sahip ürün. Hermetik sıkıştırma, modüler yapı, pozitif basınçlı tasarım ve 

yalıtım, elektrik kutusu bağlanabilme gibi özel opsiyonları ile sektöründe 

öncü verimli cihazlardan.

Bina yönetim sistemi kapsamında da tüm HVAC ekipmanları Automated 

Logic marka kontrolörler ve WebCTRL yazılımına emanet edildi. Her türlü 

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

lımı, hiçbir ek yazılım kurulumuna gerek kalmadan yalnızca bir tarayıcı (In-

ternet Explorer, Safari, Chrome vb.) ile son kullanıcının sisteme müdahale 

etmesine imkân tanıyor. Sistemin geçmişteki arızalarını veya tepkilerini ise 

görsel olarak oynatıp durdurma imkânı sunarak mükemmel bir işletme 

ve kontrol imkânı sunuyor. Alpkon Proje tarafından yapılan projenin, ana 

yükleniciliği MNM Avrasya İnşaat ve mekanik taşeronluğu ise oturmuş ge-

niş ve uzman kadrosu ile her türlü yapıda mekanik tesisat olarak, konfor, 

güvenlik, işletme ergonomisi anlamında çözümler üreten bir firma olan 

Altes Mühendislik tarafından gerçekleştirildi.

N

ayata geçirdiği Arul Park Konutları projesi için Özgün-

tur İnşaat’ın tercihi, Toshiba Multi Klima Sistemleri oldu. 

Antalya’nın seçkin inşaat firması Özgüntur İnşaat tarafından 

yapımı devam eden Arul Park Konutları projesinin tüm iklimlendirme ih-

tiyacı Toshiba Multi Klima Sistemleri ile karşılanıyor. 2.818 m2 alana ku-

rulmuş 2 blok, 51 daire ve dükkândan oluşan ve Mayıs 2021’de teslim 

edilmesi planlanan Arul Park Konutları projesinde, 51 adet Toshiba Multi 

dış ünite ve 121 adet Toshiba Multi Duvar Tipi iç ünite uygulanacak.

Üst düzeyde soğutma ve ısıtma konforu sunan Toshiba Multi Klima Sis-

temleri, en son klima teknolojisi ile optimum performansı sağlayarak 

yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli yere sahip. Bir dış ünitenin, 

seçilecek 2, 3, 4 veya 5 iç üniteyi çalıştırabilecek kapasitede tasarlandığı 

sistemler, hafif ve kompakt yapısıyla daha az yer kaplıyor.

H
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larko Carrier, TÜBİTAK UME mühendis ve teknisyenlerine müş-

teri eğitimi gerçekleştirdi. Pandemi döneminin zor koşullarına 

rağmen eğitimlerine ara vermeden devam eden Alarko Carri-

er, TÜBİTAK ile yaptığı anlaşma üzerine TÜBİTAK Uluslararası Metroloji 

Enstitüsü (UME) mühendis ve teknisyenlerine SSH eğitimi verdi. Periyodik 

bakım hizmeti verilen TÜBİTAK UME mühendis ve teknisyenleri için ger-

çekleştirilen teknik müşteri eğitim faaliyetinde katılımcılara, genel soğut-

ma çevrimi ve soğutma grubu temel birleşenleri (kompresör, evapora-

tör, kondanser, genleşme vanası), 30 RBM soğutma grubu display ekranı 

kullanımı, arıza bulma ve çözme yöntemleri, işletme ve bakım bilgileri 

aktarıldı. Teorik ve cihaz başı pratik olmak üzere iki kısımda gerçekleştiri-

len eğitimin ardından TÜBİTAK UME’nin yeni yatırımı kapsamında almayı 

planladığı 30 XB soğutma grupları hakkında da bilgi verildi.

algın koşulları nedeniyle online ola-

rak, Tuba Akgözlü danışmanlığı ile dü-

zenlenen eğitim seminerleri katılımcı-

lardan yoğun ilgi gördü. Yaz dönemi sonrasında 

ilk sanal toplantı 16 Eylül’de Türkiye’nin tüm 

illerine dağılmış satış kanalının yeni yapılanma 

konulu çalışması ile yapıldı. 

280 katılımcı ile başlayan seminerde, Bayilik 

Satışları Direktörü Koray Fedar “Bayilik Yeni 

Yapılanma” konulu sunumunu aktardı. Yılın son 

çeyreğinde planlanan servis ürün teknik eğitim-

leri de sanal seminer olarak Eylül ayının son 

günü ve Ekim’in ilk haftasında üç farklı günde iki 

oturumlu olarak Alarko Seradens ve Süper Fit 

kombiler ile ilgili olarak düzenlendi. 

Son olarak 5 Ekim’de İşçi Sağlığı ve Güvenliği 

Teknik Eğitimi, yine sanal seminer olarak ger-

çekleştirildi. Tehlike sınıfları özelindeki iş kap-

samında çalışan Alarko Carrier çalışanlarının 

katıldığı seminer sırasında eğitim içeriğini des-

tekleyen birçok dikkat çekici video paylaşımı 

gerçekleştirildi.

larko Carrier’ın Instagram’da Temmuz, Ağustos ve Ekim ayla-

rında düzenlediği yarışmalar, takipçilerinden yine yoğun ilgi gö-

rürken seçilenler de yaptıkları paylaşımlarla birbirinden güzel 

hediyeler kazandı. Temmuz ayında, “Ya Willis H. Carrier klimayı icat etme-

seydi?” temasıyla çektiği fotoğrafları paylaşanlar arasından seçilen en 

iyi 10 fotoğraf, Alarko Carrier sayfasında yayınlandı ve fotoğrafların sa-

hipleri sürpriz hediyeler kazandı. Ağustos ayında, Instagram hesabından 

paylaşılan görselin takipçilere ne hissettirdiğinin sorulmasıyla oluşturu-

lan yarışmada, yarışmaya katılıp hisleri emojilerle ifade eden bir takipçi, 

evini veya ofisini süsleyecek bir kar küresi kazandı. Ekim ayında ise bir 

matematik denklemi ile oluşturulan soruya doğru cevap veren bir takipçi, 

kahve kupası ve kahve kazandı.

Influencerler ile Yapılan Üç Çalışma Toplam 215.624 Gösterim Aldı

Instagram’da iki ünlü isimle yapılan üç çalışma 191.622 erişim ve 215.624 

gösterim ile büyük bir başarı yakaladı. Çalışmada Yiğit Dikmen’in paylaştı-

ğı bir post ve bir hikâye, 22.845 gösterim alırken, etkileşim sayısı da 2.115 

oldu. Merve İpek Öztürk’ün iki post ve dört hikâyesi de 192.779 gösterim 

ve 4.465 etkileşim aldı.

A

S

A

Pandemi Döneminde de SSH Eğitimleri Devam Ediyor

Eğitimler Sanal Ortamda Devam Etti

Alarko Carrier’ın Instagram Yarışmalarına 
Yoğun İlgi Sürüyor
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Alarko Carrier’dan Dikkat Çeken Video Projeleri
klimlendirme sektörünün öncü markası Alarko Carrier, dijital 

yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 26 Haziran Dünya 

Soğutma Günü, 17 Temmuz klimanın icadı, 29 Ekim Cumhuriyet 

Bayramı gibi özel günlerde yayınladığı videolarla büyük beğeni toplayan 

Alarko Carrier, 10 Kasım için hazırladığı yeni video projesiyle de Mustafa 

Kemal Atatürk’ü andı. Özel gün projelerine ayrıca önem verdiklerini söyle-

yen Alarko Carrier Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Hüdai Öztürk “Alarko 

Carrier olarak farklılaşmak, duygulara hitap etmek ve markamızın duyar-

lılıklarını vurgulamak için özel gün projelerini çok kıymetli buluyoruz. Hem 

markamız hem de ülkemiz adına önemli olan günlerde gerçekleştirdiğimiz 

çalışmalar sayesinde takipçilerimizle iletişimimizi de güçlendiriyoruz. Her 

içeriğimizin yaratıcı ve yenilikçi olması için titizlikle çalışıyoruz. Son günler-

de ise 10 Kasım’a özel hazırladığımız videoyu takipçilerimizle buluşturma-

nın heyecanını yaşıyoruz.” dedi. 

26 Haziran Dünya Soğutma Günü

Alarko Carrier, Dünya Soğutma Günü kapsamında 26 Haziran tarihinde ya-

yınladığı videoyla Kuzey Kutbu’ndaki ortalama buz kütlesinin son yıllarda 

ortalama 7.13 milyon km² azaldığını vurguladı. Alarko Carrier aynı zaman-

da da dünyanın dengesini bozmadan ısı dengesini ayarlamayı amaçladığını 

belirtti. Video ile sosyal medyada toplam 244.744 kişiye erişildi. 

İzlemek için https://youtu.be/IVSPHkxbmJA tıklayabilirsiniz.

17 Temmuz Klimanın İcadı

Alarko Carrier, klimanın icadının yıl dönümünde, 118 yıldır hayalinin peşin-

den gittiği klimanın mucidi Willis H. Carrier’i saygıyla anarak koşullar ne 

olursa olsun ‘gerçek konfor’u sağlamaya çalıştığına dikkat çekti. Video ile 

sosyal medyada toplam 385.472 kişiye erişildi.

İzlemek için https://youtu.be/8pDF0aQFAzc tıklayabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim için ses getiren bir video hazırlayan Alarko Carrier, “Özgür bir 

ülkenin özgür kadınlarına inanıyorsan, destekliyorsan sanatı ve sanatçıyı, 

umudun gençlikteyse senin de, birlikte güzelsek eğer hadi as bayrakları! 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun!” diyerek kalplere dokundu. Vi-

deo ile sosyal medyada toplam 599.915 kişiye erişildi.

İzlemek için https://youtu.be/IFuIADr-TBk tıklayabilirsiniz.

Özlem Dolu 10 Kasım 

Alarko Carrier, 10 Kasım için hazırladığı videoyla sosyal medyanın takdirini 

topladı. “İstersek dünyayı ısıtalım, senin bir bakışın kadar içleri ısıtamayız.” 

diyerek Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle andı. Video ile 

sosyal medyada toplam 1.386.858 kişiye erişildi. 

İzlemek için https://youtu.be/TLgu047SigY tıklayabilirsiniz.

İ
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MBA Yüksek Lisans 
4. Dönem Öğrencileri 
Mezun Oldu

Yenibirlider Derneği 8. Dönem Programı Tamamlandı

Alarko Holding Girişim Sermayesiyle 
Teknoloji Yatırımı Sektörüne Adım Attı

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 öğrencilerinin programı başarı ile tamamlayarak 

mezun olmaya hak kazandıklarını bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Katılım-

cılarımızı göstermiş olduğu özverili çalışmalar ve mezuniyetleri için tebrik 

ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz.

ürkiye’nin potansiyelli gençleri ile önde gelen 

kurumlarından profesyonelleri bir araya getir-

meye devam eden Yenibirlider - Liderlik Gelişim Prog-

ramı 8. Dönemi, Liderlik Eğitimi, Üst Düzey Yöneticiler 

ile Mentorluk Programı, Koçluk Programı, Ayrıcalıklı İş 

Dünyası Network Buluşmaları, Kültür ve Sanat Aktivi-

teleri, Welness Çalışmaları olmak üzere toplamda 112 

saatlik bir süreci geride bırakılarak tamamlandı. Zorlu 

bir seçme döneminden geçerek programa katılmaya 

hak kazanan ve programı başarı ile tamamlayarak 

Boğaziçi Üniversitesi’nin de akredite ettiği mezuniyet 

sertifikasını almaya hak kazanan tüm 8. Dönem katı-

lımcılarını tebrik ederiz.

eknolojiye dayalı potansiyel vadeden gelecek nesil şirketleri tespit 

etmek ve bu şirketlere yatırım yapmak amacıyla Alarko Ventures, 

Temmuz 2020’de Alyat Teknoloji Yatırımları Holding A.Ş. adıyla kurulmuştur. 

Alarko Holding’in teknoloji yatırımları kolu olarak 10 Milyon TL sermayey-

le kurulan şirketin yatırımlarına, Grubumuzun yaratacağı serbest nakit im-

kanları nisbetinde devam edilecektir. Küresel bazda, süratle gelişmekte olan 

dijital şirketlere 5 ana kategoride yatırım stratejisi bulunmaktadır. Bu kate-

goriler; çevrim-içi-pazaryerleri, sağlık, finansal teknoloji, emlak-teknolojisi ve 

tedarik zinciri / lojistik alanlarıdır. Coğrafi olarak sermayenin %50 - %70’inin 

Amerika’da, %30 - %50’sinin ise Afrika, Latin Amerika, Güney Asya ve Orta 

Doğu’da değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Alarko Ventures kuruluşundan iti-

baren 90 fırsattan 38’ini incelemiş, 12 tanesi için detaylı analiz yapmış̧ ve 

3 tanesine yatırımı gerçekleştirmiştir. Yapılan yatırımlar Amerika, Afrika ve 

Latin Amerika’da yer almaktadır. Alarko Ventures’la amaç, yeni dijital iş mo-

dellerinin keşfi ve bunlardan pay alınmasıyla birlikte, Alarko Topluluğu’ndaki 

mevcut iş kollarına yeniliklerin entegre edilmesi sayesinde sinerjik katma de-

ğer yaratılmasıdır.

T
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ugüne kadar aldığı uluslararası ödüllerle ülkemizin tanıtımı-
na da katkıda bulunmaya devam eden Hillside Beach Club, 
prestijli turizm ödülleri Haute Grandeur’de, Dünyanın En İyi 

Resort’u seçildi.

Hillside Beach Club, konaklama sektöründe mükemmeliyetin simgesi 
olarak da tanımlanan ve Anantara, Belmond, Banyan Tree, Four Sesons 
gibi zincir markaların da çeşitli kategorilerde katıldığı “Haute Grandeur” 
2020 ödüllerinde global seviyede “Best Resort Hotel” seçildi. Gönülden 
servisi ile ünü dünyaya yayılan Hillside Beach Club “Best Resort Service” 
kategorisinde de Avrupa’nın en iyisi seçildi. 

Otellerin personel, hizmet ve yemek kalitesi, konumu, web sitesi ve sos-
yal medya etklinliği gibi özelliklerinin yanında, halk oylaması ve misafir-
lerin geri bildirimlerini de puanlama sürecine katan Haute Grandeur ödül-
leri, 1 yıl boyunca devam eden detaylı bir değerlendirme sürecine sahip. 
Trip Advisor, Expedia, Google +, Booking gibi online platformlarda alınan 
yorumları da analiz eden Haute Grandeur ödülleri, güvenilir değerlen-
dirme sistemi ile seyahat tutkunları tarafından oldukça prestijli bir ödül 
olarak konumlandırılıyor. 

ehirde açık havada spor imkanı sunan 450m2 açık hava ala-
nına sahip Hillside Outdoor Club, Hillside Etiler üyelerine hiz-
met vermeye başladı. Hillside Outdoor Club’da Outdoor Gym, 

Outdoor Studio ve Outdoor Cycle derslerine girmek veya Outdoor PT 
alanında açık havada kişiye özel ders almak mümkün oluyor. Ayrıca 20 
Ekim’den itibaren Hillside City Club’ın tüm kapalı alanlarında %100 taze 
hava dönüşü başladı. 

Hillside Outdoor Club, başlattığı fitness kampları ile açık havada özel 
kamp programları da sunuyor. Hillside Outdoor Club’da 6 hafta boyunca 
devam edecek Cycling, HIIT ve Power HIIT kampları, limitli kapasite ile 
haftada 2 gün gerçekleşiyor ve özel beslenme danışmanlığı da içeriyor. 8 
kişilik sınıflarda gerçekleşen bu kamp seçeneklerinde, spor sonrası kas-
ların toparlanmasını, rahatlamasını ve dinlenmesini sağlayan özel “reco-
very programı” da 3 seans olarak yer alıyor.

B
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Prestijli Turizm Ödülü Haute Grandeur’dan Hillside 
Beach Club’a Dünya Çapında Ödül 

Hillside Outdoor Club, Açık Havada Spor İmkânı 
Sunmaya Başladı



22

GRUBUTURİZM

illside Beach Club’ın İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) işbirli-
ğiyle hazırladığı İKSV ile Yaz & Caz etkinliği 3-9 Ekim tarihleri 
arasında gerçekleşti.

Birbirinden özel caz dinletileri ve film gösterimine ek olarak alanında 
değerli isimlerin katılımı ile hazırlanan sohbetler ve workshop’lar da mi-
safirlere farklı deneyimler yaşattı. Ozan Musluoğlu Trio ile başlayan caz 
dinletileri, Seda Erciyes & JmH ve Önder Foçan Grup ft. Anıl Şallıel per-
formansı ile devam etti. Etkinlik çerçevesinde ayrıca İKSV İstanbul Film 
Festivali’nden seçilen Fransız filmi “La Bonne épouse – How to Be a Good 
Wife” filminin ön gösterimi yapıldı. İKSV Caz Festivali Direktörü Harun 
İzer’in cazın tarihi üzerine gerçekleştirdiği sohbet dışında, İKSV Film Fes-
tivali Direktörü Kerem Ayan’ın Hillside Beach Club misafirleri ile bir araya 
geldiği “Bu film nasıl seçildi” başlıklı bir konuşması da bu haftanın sürpriz-
lerinden biri oldu.

Mehmet Sinan Kuran ile ‘Art of Feeling Good’ sanat aktivitesi ve Şevki 
Karayel ile piyano dersleri bu özel etkinliğin çocuklar için kurgulanmış 
programları arasında yer aldı.

fis yanında farklı bir yerden çalışma ihtiyacının doğurduğu 
“workation” akımı üzerine Hillside Beach Club iş ve tatilin bir 
arada sürdürülebileceği yeni bir konaklama paketi hazırladı. Bu 

konaklama seçeneği ile konforlu bir ofis ortamının dört duvar arasında 
olmak zorunda olmayacağı vurgulanıyor. 

Her noktada güçlü ve kesintisiz Wi-Fi bağlantısı, video konferans ve top-
lantı odaları, günün her saati 3. dalga taze kahve, odasının terasında ça-
lışmak isteyenler için laptop sehpası gibi imkanlar Hillside’ın “workation” 
paketinde yer alıyor. Hillside Beach Club’ın sunduğu düzenli egzersiz ve 
yoga programları, bakım ve masaj seçenekleri, etkileyici bir doğa ve aile 
ile vakit geçirmek için çeşitli aktiviteler de bu konaklama peketinde uzak-
tan çalışanlar için öneriliyor. 

H
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
(İKSV) ile Caz Hillside Yazı 
ile Buluştu

Hillside Beach Club 
Uzaktan Çalışanlar için 
“Workation” Paketini 
Hazırladı
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edeni dinlendirirken, ruhu besleyecek aktivite ve atölyelerle ha-
zırlanmış “, (İyi Hissetme Haftası) “Feel Good Week” boyunca 
misafirler yepyeni deneyimler yaşama fırsatı bulurken, Cihan-

gir Yoga işbirliğinde düzenlenen ve farklı seviyelere hitap eden yoga ders-
lerini de deneyimlediler. “Feel Good Week” boyunca misafirler Tibet ka-
seleri, şaman davulu gibi etnik enstrümanlar kullanılarak bedeni yeniden 
akort etmeyi amaçlayan Soundala, doğru nefes almayı öğreterek derin 
rahatlama sağlayan Nefes Terapisi, şekersiz beslenmeye yönelik önerile-
rin paylaşıldığı Şekersiz Yaşam Atölyesi ve çiçeklerin iyileştirici gücünden 
faydalanan ve herkesin kendi doğal esansını yarattığı Çiçek Terapisi, Feel 
Good Week’e özel olarak düzenlendi. Dileyen misafirler yeni güne Hillsi-
de Beach Club’ın sesiz koyu Silent Beach veya Serenity Beach’de Cihangir 
Yoga eğitmenleri eşliğinde yoga ve meditasyon ile başlama imkânı buldu. 
Yoga tutkunlarının heyecanla beklediği teknede yoga ve günbatımı medi-
tasyonu da misafirlerden yoğun ilgi gördü. 

B

Klasikleşen İyi Hissetme Haftası Hillside Beach Club’da 
Gerçekleşti
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