
Dünyamız

Alarko Şirketler Topluluğu olarak, 
pandemiye rağmen başarılı 
geçen bir yılı geride bırakmaya 
hazırlanıyoruz. Dünya genelinde 
aşılama oranındaki artışa paralel 
olarak, küresel ölçekte ekonomik 
aktiviteler de gelişim kaydetti. 
2021 yılı Topluluğumuz için de bir 
değişim yılı oldu. Topluluğumuzun 
bugünlere ulaşmasında büyük 
emeği geçen Topluluk İcra Kurulu 
Başkanımız Ayhan Yavrucu’nun 
emekli olması nedeniyle 
boşalan İcra Kurulu Başkanlığı 
görevine Alarko Holding A.Ş. 
Genel Müdürü Ümit Nuri Yıldız 
getirildi. 1954 yılından bugüne 
kadar oluşturduğumuz kurum 
kültürümüzü, genç ve dinamik 
kadromuzla değişen ve gelişen 
dünya şartlarına uyumlandırarak 
öncü, güçlü ve saygın bir 
dünya şirketi olma vizyonumuz 
çerçevesinde çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. 

2024 yılı başında yolculu 
işletmeye başlaması planlanan 
Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı 
projesinde, TBM’ler ilk aşama 
kazılarını başarıyla tamamladı 
ve Kaynarca İstasyonu’na ulaştı. 
Büyük Almatı Çevre Yolu ve 
Bükreş Çevre Yolu projelerimiz 
tüm hızıyla devam ediyor. Enerji 
grubu şirketlerimizden Cenal 
Elektrik Üretim A.Ş., Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın Marmara 
Havzası’ndaki müsilaj yoğunluğu 
nedeniyle gerçekleştirdiği “Çevre 
Mevzuatının Tamamına Uygunluk” 
denetimlerinden başarıyla geçerek 
üretim ve faaliyet süreçlerinde 
çevreye duyarlı yaklaşımını bir kez 
daha kanıtlamış oldu. Teknolojik 
imkanlardan maksimum düzeyde 
yararlanarak müşterilerine verdiği 
hizmet kalitesini arttırmak için 
çalışan enerji dağıtım şirketimiz 
MEDAŞ, bir taraftan SCADA 
sistemini genişletirken, diğer 
yandan proje ve saha analizlerinde 
drone’ları devreye almaya 
hazırlanıyor. İklimlendirme 
şirketimiz Alarko Carrier, üst üste 
8. kez İSİB tarafından ihracat 
alanında birincilik ödülüne layık 
görüldü. Haute Grandeur 2021’de 
dünyanın en iyi leisure oteli 
seçilen Hillside Beach Club, turizm 
sektöründeki öncü konumuyla 
genç turizmci adaylarının gelişimine 
destek olmaya devam ediyor. 

Tüm bu haberleri ve daha fazlasını 
dergimizin ilerleyen sayfalarında 
bulabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir 
yıl dileklerimize...
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Kaynarca - Pendik - Tuzla Metro 
Projesi’nde TBM’ler İlk Aşama Kazılarını 
Başarıyla Tamamladı ve Kaynarca 
İstasyonu’na Ulaştı

Hillside Beach Club 
Dünyanın En İyi “Leisure” Oteli Seçildi

Alarko Carrier’ın Düzenlediği “Küresel İklim 
Değişikliği Fotoğraf Yarışması” Kazananları Belirlendi

Aldığımız Gücü,
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GENÇ YÖNETİCİLERİMİZ İLE YENİ UFUKLARA

Çok kıymetli dostlarımız,

2021 senesi Şirketler Topluluğumuz için reor-
ganizasyon bakımından çok önemli kararlar al-
dığımız bir yıl olarak 67 yıllık tarihimizde yerini 
aldı.

Değerli ağabeyimiz Sn. Ayhan Yavrucu bayrağı 
genç halefine devrederken, İcra Kurulu Başkan-
lığı görevini devralan değerli yöneticimiz Sn. 
Ümit Nuri Yıldız 24 yıllık Alarko tecrübesiyle, 
oy birliğiyle atanmış olduğu bu görevine süratle 
intibak etmiştir.

Sağlam kurumlarda gerekli olan stratejik plan-
lama yıllardan beri kurumumuzda uygulanmak-
tadır. Buna paralel olarak son dönemde grup içi 
mevkilerde görev yapmış yönetici gençlerimizi 
atamış olduğumuz önemli yeni pozisyonları ile 
onlara olan güvenimizi tazelemekteyiz. Bunun 
yanı sıra üçüncü nesil hissedar aile bireylerimi-
zin Topluluğumuz içinde profesyonel meslek-
taşları ile birlikte yetişerek stratejik pozisyon-
larda görev almaları bizleri sevindirmektedir. 

Şirketler Topluluğu bünyemizde bu organizas-
yonel yapılanma programı ile terfi alıp çeşitli 
kilit pozisyonlara gelen genç arkadaşlarımızın 
hepsini tek tek yürekten kutlarım.

KAP açıklaması ile duyurulan yeni organizas-
yonumuzun üst kademesinde görev alacak 
değerli yöneticilerimiz İcra Kurulu Başkanı’mıza 
bağlı olarak çok önem verdiğimiz görevler üst-
lenmektedirler.

Sn. Mehmet Ahkemoğlu: Mali işler Grup Başka-
nı, Sn. Alpaslan Serpen: Strateji ve İş Geliştirme 
Grup Başkanı, Sn. Pınar Yamaner: İnsan ve Or-
ganizasyon Grup Başkanı, Sn. Serkan Demir: Bil-
gi Teknolojileri ve Dijital Dönüşüm Grup Başkanı, 
pozisyonlarına atanmışlardır. 

Kendilerine yeni görevlerinde üstün başarılar 
diliyorum.

Değerli üçüncü nesil genç hissedar kardeşimiz 
Sn. Tal Garih, yeni atanmış olduğu Dijital Dönü-
şüm ve İnovasyon Direktörlüğü görevi ile başa-
rılı çalışmalarına devam etmektedir. Kendisine 
başarılar ve bol şanslar dilerim.

Alarko Şirketler Topluluğu’muz organizasyonel 
yapılanma çalışmalarını devam ettirirken, aynı 
zamanda da ülkemize duyduğu güven ile rasyo-

nel yatırım fırsatlarını daima takip etmektedir. 
2021 yılının dördüncü çeyreğinde Bodrum, Gün-
doğan mevkiinde satın aldığımız yeni tesisimiz 
yaklaşık 42 dönüm büyüklüğünde bir alanda ve 
mevcutta 1022 yataklı otel ve tatil köyünden 
oluşmaktadır. Burada geliştireceğimiz yeni pro-
jemiz, başarısını dünya çapında ispatlamış Fet-
hiye Hillside Beach Club ile birlikte, ikinci turistik 
tesisimiz olarak faaliyete geçecek, ülkemizin en 
güzide turistik bölgesi Bodrum’a yeni bir soluk 
ve farklılık getirecektir. Geliştireceğimiz yeni 
konsept ve yenileme çalışmalarının ardından 
yerli ve yabancı misafirlerine kapılarını açacak 
olan tesisimizin, ülkemize, turizm sektörüne ve 
şirketimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını 
diliyorum.

Enerji üretim grubumuz bu yıl içerisinde çok 
değişkenlik gösteren hammadde fiyatları ve 
elektrik fiyatlarının yaratmış olduğu belirsizlik-
lere rağmen 2021 yılını başarılı bir performans 
ile tamamlamak üzeredir. 2021 üçüncü çeyre-
ğinde elde etmiş olduğumuz finansal veriler bu 
sonucu teyit etmektedir. 2022 yılı içerisinde de 
doğru finansal önlemler alınarak dünyada be-
lirsizliğini sürdürecek fiyat oynaklıklarına karşı 
kombine finansal korunma hedeflenmiştir. Bu 
korunma stratejisinin sonuçlarının başarılı ol-
masını planlamaktayız. 

Enerji dağıtım grubumuz yıllar içerisinde geliş-
tirmiş olduğu varlık tabanı ve başarılı bakım, 
onarım ve dağıtım çalışmaları ile ülkemizin en 
önde gelen elektrik dağıtım kuruluşlarından biri 
olmuştur. Kayıp kaçak oranlarının azaltılmasın-
da ve dijital dönüşüm konularında gerçekleştiri-
len çalışmalar takdire şayandır. Şirket verimlili-
ğini maksimize ederken aynı zamanda müşteri 
memnuniyetine verdiğimiz önemle de dağıtım 
şirketleri arasında öne çıkmaktayız. 

İnşaat grubumuz yurt içi ve yurt dışında üstlen-
miş olduğu taahhüt projelerini planlandığı şekli 
ile hızla tamamlamak üzere çalışmalarını de-
vam ettirmektedir. Bunlardan yap-işlet-devret 
sistemi ile yapılan Kazakistan-BAKAD Otoyol 
projesi işletmeye alındıktan sonra Grubumuza 
önemli bir gelir kazandırmaya başlayacaktır. 
Bu tür PPP ( Public-Private-Partnership ) pro-
jelerinin önümüzdeki yıllarda portföyümüze 
eklenmeleri Taahhüt Grubumuzun ana hedefi 
olmalıdır. 

Pandemi şartları nedeni ile çok önemli hale ge-
len iklimlendirme sistemleri Alarko Carrier Sa-

nayi ve Ticaret Grubumuzun bu sürece süratli 
uyum sağlaması ile başarılı bir yıl geçirmemizi 
sağlamıştır. Bu konudaki yatırımlarımızı de-
vam ettirirken yirmibirinci yüzyılın önemli gün-
demlerinden olan su mühendisliği konusunda 
know-how’ımızı geliştirmeye devam etmekte-
yiz. Sirkülasyon ve dalgıç pompa imalatlarında 
bölgemizde öne çıkan firmalardan biri olmak 
hedeflerimiz arasındadır.

2021 yılında hızlandırmaya çalıştığımız “ven-
ture capital” faaliyetlerimiz başarılı bir şekilde 
devam etmektedir. En ince ayrıntıları ile fizibili-
teleri gözden geçirilerek devam edilen bu yatı-
rımların meyvelerini önümüzdeki yıllarda top-
layacağız.

Değerli Dostlarımız;
2021 yılını Grup olarak başarılı bir şekilde ta-
mamlamakta olmanın huzurunu yaşamaktayız. 
Yoğun pandemi şartlarına rağmen çalışmala-
rında özveri ile emek vermiş olan tüm Alarko 
camiamızı bu başarılarından dolayı candan 
kutlarım. 2022 yılında öncelikle sağlık konula-
rında daha rahat olunacak bir süreç ile birlikte 
çok daha başarılı bir dönem geçireceğimizi ümit 
ediyorum.

Yeni yılda tüm dostlarımıza yüce Allah’tan sağ-
lık, mutluluk, huzur, başarı, bolluk, bereket ve 
bol şanslar dilerim.

En içten sevgi ve saygılarımla,

İzzet Garih
Yönetim Kurulu Başkanı
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aahhüdümüz altında yapımı devam etmekte olan projede ilk 

etapta “Kısa Hat” olarak adlandırılan Pendik Merkez - Kaynarca 

- Fevzi Çakmak hattının ve Kaynarca - Tavşantepe bağlantısının 

tamamlanması hedeflenmektedir. Kısa hattın kapsamı, “Pendik Merkez İs-

tasyonu - Fevzi Çakmak İstasyonu arası 4.0 km tünel ile birlikte Pendik 

Merkez ve Kaynarca Merkez İstasyonları, Tavşantepe İstasyonu - Kaynar-

ca Merkez İstasyonu arası 0,9 km tünel ve Kaynarca Merkez İstasyonu 

Peronu ve kuyruk tünelini içermektedir. 

Kısa hattın inşaatı tamamlanıp işletmeye alındığı zaman Kaynarca Mer-

kez İstasyonu’nda Kadıköy - Kartal - Tavşantepe Metrosu ile Kaynarca - 

Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’na, Pendik Merkez İstasyonu’nda da 

Marmaray’a aktarma yapılabilecektir. 

Güncel durumda 10 adet çalışma sahasında faaliyetler yürütülmekte-

dir. NATM ve TBM tünel açma teknikleri kullanılarak açılan tünellerde 

NATM kazılarının %40’ı tamamlanmıştır. TBM’ler 374 m tünel kazısı ya-

parak ilk kesim imalatlarını başarıyla tamamlamış ve Kaynarca Merkez 

İstasyonu’na ulaşmışlardır. TBM tünel kazılarının %7,4’ü tamamlanmış 

durumdadır. Bu istasyondan sonra TBM’ler Pendik istikametinde kazıya 

devam edecekler ve Pendik makas yapısına vardıklarında demontajları 

yapılacaktır. Saha faaliyetleri tüm hızıyla devam etmektedir.

27 Ekim 2021 tarihinde ilk kesim imalatlarını tamamlayıp, Kaynarca 

İstasyonu’nda açığa çıkan 2. TBM için İstanbul Büyükşehir Belediye Başka-

nı Ekrem İmamoğlu katılımında bir tören düzenlenmiştir. Tören akabinde 

Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız katılımıyla 

şantiye ziyareti ve saha gezisi yapılmıştır. 

İdare tarafından yer teslimlerinin yapılamaması nedeniyle verilen süre 

uzatımının eklenmesi ile 28 Aralık 2023 tarihinde tamamlanması plan-

lanan projemizde %16’lık bir ilerleme kaydedilmiştir. 2024 yılı başında 

yolculu işletmeye başlaması planlanan Pendik Merkez - Kaynarca Merkez 

Hattı sayesinde Pendik Merkez - Kaynarca Merkez İstasyonları arasında 3 

dk içinde ulaşım sağlanacak ve saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet 

verecek kapasitede çalışacak bir metro hattı İstanbul’a kazandırılacaktır.

T

Kaynarca - Pendik - Tuzla Metro Projesi’nde 
TBM’ler İlk Aşama Kazılarını Başarıyla 
Tamamladı ve Kaynarca İstasyonu’na Ulaştı
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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 Projesi’nin birin-

ci etabı olan, Mecidiyeköy - Mahmutbey arası kesiminin arızaya müdahale 

sorumluluğumuzun birinci yılı 28/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmış 

olup, işletme süpervizörlük hizmetimiz devam etmektedir. Mecidiyeköy - 

Mahmutbey arası hatta, 28/10/2020 tarihinden itibaren aylık ortalama 

%99,92 servis elverişliliği performansı ile 100.115 başarılı sefer gerçek-

leştirilmiş, 18 milyon yolcuya hizmet vermiştir.

Mecidiyeköy - Mahmutbey arası birinci etap bölümünün geçici kabul eksik-

lerini tamamlama süreci hızla devam etmektedir.

İstanbul halkı tarafından yoğun açılış beklentisi olan Proje’nin Etap-2 kıs-

mında Mecidiyeköy - Yıldız arasındaki 1,9 km’lik hattın ve Fulya ve Yıldız 

İstasyonlarının mekik işletme yapılarak 2022 sonunda yolculu işletmeye 

alınması için tünel imalatlarımız, yakalanan ivme ve heyecanla devam et-

mektedir. Bu kesimde ana hatta bağlantı tünelleri imalatlarımız ve plat-

form döşeme imalatlarının yapım süreci başlamıştır. Yıldız ve Fulya İsta-

yon betonarme faaliyetleri devam etmekte olup, yıl sonu itibariyle mimari 

imalatlarının başlaması planlanmıştır. Farklı tasarım çalışmaları devam 

eden istasyonların İstanbul’a yeni ve farklı renkler katması beklenmektedir.

 

Alsim Alarko Ailesi olarak; insana ve doğaya verdiğimiz değeri, tarihi ve 

kültürel varlıklara da göstermemizin doğal bir sonucu olarak Beşiktaş İs-

tasyon’unda arkeolojik kazı faaliyetlerimiz titizlikle sürdürülmekte olup, 

Proje başlangıcından günümüze kadar Beşiktaş’ta 8.090 m3 ve Kabataş’ta 

3.535 m3 arkeolojik kazı yapılmıştır. Kabataş İstasyonu’nda İstanbul Kül-

tür Varkılıklarını Koruma Kurulu tarafından bu bölgede arkeolojik bulun-

tuların kaldırılması talebi onaylanmıştır. Bölgede arkeolojik buluntuların 

kaldırılması sonrası kazı iksa çalışmaları başlatılarak, İstanbul halkının 

bir an önce tamamlanmasını beklediği Kabataş İstasyon’unun işletmeye 

alınabilmesi için yapım faaliyetlerimiz planlanmıştır. Kabataş İstasyonu 

işletmeye alındığında bölgede; F1 (Taksim – Kabataş) Füniküler Hattı ve T1 

(Bağcılar – Kabataş) Tramvay Hattı’na entegrasyon sağlanmış olacaktır.

T

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro 
Projesi’nin 2. Etap Yapım Faaliyetleri 
Tüm Hızıyla Sürüyor
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atı Çin - Batı Avrupa uluslararası otoyolu projesinin bir parçası 

olan Büyük Almatı Çevre Yolu projesi Kazakistan’ın ilk büyük 

kamu-özel sektör ortaklığı (Public-Private Partnership) proje-

sidir. Petrol ve gaz sektörü dışındaki en büyük özel sektör altyapı yatırım 

projesi olarak öne çıkan ve Almatı eyaletinin Karasay, İli ve Talgar ilçele-

rinden geçerek çevre yolu şeklinde projelendirilen 66 km uzunluğundaki 

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 Bakanlığı, yüklenici Al-

sim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş. / Makyol İnşaat Sanayi Turizm 

ve Ticaret A.Ş. / SK Ecoplant Co. Ltd. / Korea Expressway Corporation 

konsorsiyumudur. 

Toplam 11 lottan (9 lot yollar, 1 ITPS ve 1 Yol Bakım Binası) oluşan yolun uzun-

luğu 66 km’dir. 14,5 km’lik kısmı 4 şerit, 51,5 km’lik kısmı ise 6 şerit olarak 

tasarlanmıştır. Ana yol gövdesi, bağlantı 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 uzunluğu 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 17,2 milyon m3 toprak işi, 3,1 milyon ton 

soğuk karışım tabaka, 1,6 milyon ton asfalt yol uygulaması yapılacaktır. 

Köprü, sanat yapıları ve yol kontrol merkezi binası yapımında 190 bin m3 

beton kullanılacaktır. Proje kapsamında kırılacak olan agrega miktarı 5,2 

milyon ton (2,2 milyon ton kum çakıl karışımı ve 3,0 milyon ton kırma taş) 

olarak gerçekleşecektir. Kavşaklarda aydınlatma işleri yapılacaktır. Çevre 

düzenleme işleri kapsamında 1,8 milyon m2 alan yeşillendirilecek, 94 bin 

adet ağaç dikilecektir. Yerleşim yerleri güzergâhında toplam 15,4 km ses 

bariyeri ve yol güzergâhı boyunca canlı girişini engellemek için 142 km 

tel örgü montajı yapılacaktır. Proje kapsamında kurulacak olan 1 adet yol 

bakım deposu, binaları ve tesisleri, Akıllı Geçiş Ve Ödeme Sistemi (ITPS 

‘Intelligent Transport and Payment System’) 12 adet ücretli serbest geçiş 

noktası, 24 adet dinamik bilgilendirme paneli, 94 adet kapalı devre kame-

ra / araç tespit sistemi, 30 adet trafik sensörü, 32 adet hareket halinde 

ağırlık ölçüm sistemi, 2 adet meteoroloji istasyonu,1 adet çağrı merkezi, 

otomatik plaka tanıma sistemi ve yol durumu bilgilendirme sistemlerini 

ve 80 km fiber kablo içerecektir.

İş programına göre sahada yapılan miktarların ana büyüklük bazında iler-

lemeleri;

Tanım Birim
Toplam 
Miktar Yapılan Kalan % İlerleme

Alt Yapı Deplase 

İşleri

km 127 115 11 %91

Menfezler adet 115 95 20 %83

Arkeoloji İşleri adet 336 336 0 %100

Toprak İşleri Mio. m³ 18.2 14.7 3.5 %81

Soğuk Karışım 

(Subbase+Base)

Mio. Ton 2.9 1.0 1.9 %35

Sıcak Karışım 

Asfalt İşleri

Mio. Ton 1.6 0.4 1.2 %25

Köprü İşleri Bin. m³ 191 124 67 %65

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 hızlandırılmış iş programıyla birlikte projeyi asfalt dahil ana gövdedeki 

işlerin 2022 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. 

Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı Ümit 
Nuri Yıldız, BAKAD Şantiyesini Ziyaret Etti
20-21 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen ziyarette Ümit Nuri Yıldız’a, Alsim 

Alarko Yurt Dışı Projeler Genel Müdürü Mustafa Gafuroğlu eşlik etti. Ziya-

rette proje saha gezisi yapılarak, Ümit Nuri Yıldız’a projeye ilişkin genel bil-

giler, bugüne kadar yapılan imalatlar ve 2022 saha planlaması aktarıldı. 

Fiili ve finansal durum değerlendirmelerinin de yapıldığı ziyarette ortak-

ların da bulduğu proje üst yönetimi ile de tanışma toplantısı düzenlendi.

BAKAD Projesi’nde Saha İmalatları 
Devam Ediyor

B
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aahhüdünü üstlenmiş olduğumuz Bükreş Çevre Yolu Projesi’ne 

ait iki ayrı kesimden oluşan (Lot 1 ve Lot 2) toplam 33 km 

uzunluğundaki otoyol inşaatına ait dizayn çalışmaları her iki lot 

için tamamlanmıştır. Lot 2’de iki kademede yapılan yer teslimi ile sırasıyla 

18 Ağustos 2020 ve 05 Kasım 2020’de, Lot 1’de de 01 Mart 2021’de baş-

lanan yapım faaliyetleri devam etmektedir.

26 Ekim 2021 itibarıyla Lot 2’de %32,51 ve Lot 1’de %18,49 fiziki ilerle-

meye ulaşılmıştır. 

Saha faaliyetleri olarak büyük ve küçük sanat yapıları, viyadükler, beto-

narme işleri, toprak işleri (kazı-dolgu), zemin iyileştirme faaliyetleri ve 

mevcut alt ve üst yapı hatlarında kalıcı aktarma işleri devam etmektedir. 

Projemizde kullanılacak olan öngermeli prekast kiriş üretimi devam et-

mektedir. Beton santralları, asfalt üretim tesisleri gibi yardımcı tesislerin 

kurulum faaliyetleri tamamlanmış olup, üretim faaliyetleri devam etmek-

tedir. 

Lot 2 kesiminde muhtelif 400kV, 20kV, doğalgaz/petrol, atık/temiz su, te-

lekomünikasyon altyapı deplase işleri tamamlanmış olup, 110 kV deplase 

işleri devam etmektedir. Lot 1 kesiminde ise ana güzergaha ait inşaat ruh-

satı alınmış olup, özellikle altyapı faaliyetlerinin yürütüleceği alanlardaki 

ilâve kamulaştırmalara yönelik çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu 

kamulaştırma işlerinin bitmesinin ardından altyapı deplase işlerine başla-

nacaktır. 

Her iki kesimde de yapım faaliyetleri eş zamanlı olarak devam edecek şe-

kilde ve işleri süresinde tamamlama hedefiyle kaynak, ekip ve ekipman 

mobilizasyonu planlanmıştır. 

Projenin teknik özellikleri; 140 km/saat dizayn hızına göre çelik bariyer ile 

bölünmüş, orta refüjlü 2x2 şeritli asfalt kaplamalı otoyoldur.

Lot 1 ve Lot 2 projeleri kapsamında 15 adet otoyol köprüsü, 14 adet üst 

geçit köprüsü, 4 adet otoyol kavşak düzenlemesi, 72 adet menfez, 2 adet 

işletme ve bakım alanı, 3 adet geçici park alanı, otoyol trafik düzenleme 

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

yol aydınlatma ve muhtelif bitirme işleri yapılacaktır.

Bükreş Çevre Yolu Projeleri Lot 1 ve Lot 2 
Yapım Faaliyetleri Eş Zamanlı Olarak İlerliyor

T
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CENAL Elektrik Üretim A.Ş., Marmara Havzası’nda 
Oluşan Müsilaj Yoğunluğu Kapsamında Yapılan 
Denetimlerden Başarıyla Geçti
2021 yılı bahar aylarında Marmara Denizi Havzası’nda müsilaj yoğunluğu-

nun artması ile kıyılar, deniz yüzeyi ve çeşitli dip derinlik kademelerinde 

gözlemlenen müsilaj tabakalarının yarattığı olumsuz sonuçları engelle-

mek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir dizi önlemler alınmaya 

başlandı. Bu önlemlerin bir ayağı da Marmara Denizi Havzası’na deşarjı 

olan işletmelerin hem Çevre Mevzuatı’na uyumluluk hem de deniz alıcı 

ortamına deşarj standartlarına uygunluk yönünden denetimlere tabi tu-

tulması oldu. Bu kapsamda CENAL Elektrik Üretim A.Ş. de bir tanesi en-

vanter oluşturma kapsamında bilgi temini amaçlı olmak üzere toplam 6 

kez denetimden geçti. Bakanlıkça CENAL Elektrik Üretim A.Ş.’de yapılan 

incelemelerde Çevre Mevzuatı’nın tamamına uygunluk, resmi izinler, sü-

rekli analizler, periyodik analizler ve ibraz edilmesi talep edilen belgeler 

düzeyinde tam uyum ve uygunluk gözlendi. İşletmemizin deşarj standart-

larına uygunluğunun kontrolü amacıyla Bakanlık denetim ekipleri nezare-

tinde ve Akredite Çevre Analiz Laboratuvarları tarafından farklı tarihler-

de alınmış olan Derin Deniz Deşarj Noktası (SAİS Kabini) ve Evsel Nitelikli 

Atıksu Arıtma Tesisi numunelerine ilişkin analiz sonuçlarında herhangi bir 

uygunsuzlukla karşılaşılmadığı belirtildi.

Bakanlıkça yürütülen denetim süreçleri kapsamında Marmara Havzası’nda 

yer alan farklı işletmelerden 2 bin 517 adet atık su numunesi alımı yapıldı. 

Denetimler sonucunda 175 işletme ve 11 gemiye toplamda 23,5 milyon 

Türk Lirası cezai işlem ve 52 işletmeye de Çevre Mevzuatı’na aykırı fiilleri 

nedeniyle faaliyetten men cezası verildi. CENAL Elektirk Üretim A.Ş.; do-

ğal afet düzeyinde bir seferberlik durumu oluşturan bu süreçte “Çevreci 

Enerji, İleri Teknoloji” vizyonuna uygun bir duruş sergiledi. Yetkili otoritele-

rin tüm taleplerine şeffaf, hızlı ve tam bir işbirliği içerisinde cevap vermesi 

ile, üretim faaliyet ve süreçlerinde sürdürülebilir bir çevre için yaptığı ya-

tırımların ve kontrol unsurlarının etkinliğini bir kez daha kanıtlamış oldu. 

Müsilaj Nedir?

Müsilaj, denizdeki biyolojik üretimin ilk basamağı olan bitkisel planktonun (fitoplankton) çeşitli çevresel faktörlerin tetiklemesiyle aşırı çoğalmasının bir 

ürünü olarak deniz suyuna salgıladıkları sümüksü, şeffaf, yapışkan organik maddedir.

Müsilaj oluşumu temelde üç çevresel faktöre dayanmaktadır:

•	 Sıcaklık (iklim döngüsü veya değişikliği etkisi ile birlikte)

•	 Deniz suyundaki durağanlık

•	 Deniz ekosistemi içerisindeki Azot-Fosfor bolluğu



GRUBUENERJİ

9

Karabiga TES’de Risk Yönetimi 
Sistemi Kurulumu Tamamlandı

Altek Alarko İki Hidroelektrik Santralinde
Yenilenebilir Enerji Sertifikası Üretmeye Başladı

ünya üzerinde toplam 11.000 çalışanı bulunan ve işletmesini 

yaptığı 34.000 MW kurulu güce ek olarak, enerji sektöründe 

40 ülkede mühendislik ve danışmanlık hizmeti veren UNIPER 

firması ile 2020 yılı sonunda imzalanmış olan “Establishment of Asset 

Risk Management Framework” anlaşması ile CENAL bünyesinde risk yöne-

timi sistemi dizayn edilmiş ve UNIPER lisanslı risk takibi yazılımı ile dinamik 

bir şekilde takibi ve işletilmesi Eylül 2021 itibari ile canlı hale getirilmiştir. 

Canlı uygulamasına başlanan sistemle, şirketin risk iştahı maddi olarak ta-

nımlanacak beraberinde bütün birimlerin ajandasında bulunan riskler ve 

fırsatlar aynı platform altında takip edilerek raporlanacaktır. Uygulama-

ya alınan yakın takip sistemiyle maddi olarak kazanç veya kaybın güvenli 

olarak öngörülen yeşil alanda mı yoksa kırmızı alanda mı olduğu anlık ve 

periyodik olarak denetlenecek ve revize edilecektir. İlâveten firma ile yapı-

lan anlaşma kapsamında takip eden süreçte, “Practical Training for Perfor-

mance Managers” kapsamı ile ilgili de etkin KPI oluşturma süreci ve takibi 

için beyaz yaka personel eğitimleri hayata geçirilecektir.

ltek Alarko A.Ş., gelecek nesillere sürdürülebilir ve daha yeşil 

bir dünya bırakma vizyonuyla, Karakuz ve Gönen Hidroelektrik 

Santralleri’nde üretilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan 

elde edildiğini belgeleyen I-REC platformuna kayıt olarak çıkarılan serti-

fikalarının ilk devrini gerçekleştirdi. Altek Alarko üretilen elektriğe ilişkin 

çıkarılan I-REC sertifikalarının satışını yaparak aynı zamanda üretimlerine 

dair ek kazanç da sağlamaya başladı.

I-REC Yenilenebilir Enerji Sertifikası Nedir?

I-REC (International Renewable Energy Certificate) RECS International tarafından geliştirilen I-REC Yenilenebilir Enerjisi Sertifikası, 

üretilen veya tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifika sistemidir. Her bir 

(I-REC) sertifikası; üretilen ve elektrik şebekesine verilen 1 MWh yenilenebilir elektriği temsil eder. I-REC sertifikası ile elektrik tüketi-

cileri satın aldığı elektriğin uluslararası piyasalarda yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını belgeleyebilir. Bu sayede karbon 

emisyon salınımlarını azaltarak, müşterileri, paydaşları ve ihracat yaptığı ülkeler nezdinde farkındalık yaratabilir ve sürdürülebilir, 

çevre dostu bir yaşamı desteklemeye katkıda bulunabilirler.

D

A
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MEDAŞ, Drone İHA-1 Lisans Eğitimiyle 
Saha Faaliyetlerini Güçlendiriyor 

eknolojik gelişmelerden maksimum düzeyde faydalanarak eği-

timi her zaman ön planda tutan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., 

daha hızlı hizmet vermek için teknolojik altyapısını geliştirmeye 

devam ediyor. Teknolojinin hayata entegre edilmesi ile insan iş gücünün ve-

rimini artırmayı ve olabilecek hataların önüne geçmeyi hedefleyen MEDAŞ, 

insansız hava aracını projelerine dahil ederek sunulan hizmet kalitesini 

farklı bir boyuta taşıyor. Bu eğitimle MEDAŞ, kamulaştırma projelerinde 

saha gezilerek insan gücüyle yapılan proje ve saha analizlerinin, insansız 

hava aracı (drone) ile yapılarak işin süresini kısaltmayı ve hataları minimi-

ze etmeyi hedeflemiştir. Projeler, sıfır hata toleransı ile yerinde kontrol 

edilecek ve böylece yatırımların hız kesmeden eksiksiz ve hatasız yapılma-

sı sağlanacaktır. Proje bazında yeni teknolojiler de sisteme dahil edilerek 

drone aracılığıyla alınacak fotogrametik ölçümler ile harita ve proje üreti-

minde kalitenin daha üst seviyelere taşınması sağlanacaktır. 

T

MEDAŞ Teknoloji Yatırımlarına Devam Ediyor
eram Elektrik Dağıtım A.Ş., teknolojik imkânlardan maksimum 

düzeyde faydalanarak müşterilerine daha iyi hizmet vermek 

için çalışmalarına devam ediyor. Dağıtım istasyonlarına uzak-

tan kontrol ve izleme sistemi kurma çalışmalarına devam eden MEDAŞ, 

daha önce 244 olan istasyon sayısını bu yıl için 600’e yükseltmek için 

çalışmalarını sürdürüyor.

SCADA genişleme yatırımları sayesinde MEDAŞ çalışanları tarafından 

arızalar en kısa sürede tespit edilirken uzaktan kontrol sayesinde de ke-

sintiler hızlı bir şekilde giderilmektedir. Kurulan SCADA sistemi sayesinde 

elektrik dağıtım şebekesinde enerjisiz kalan noktalar hızlı bir şekilde tespit 

edilerek enerji verilmektedir. Bu sayede kesinti süreleri azaltılmakta ve da-

ğıtım istasyonlarındaki enerji akışı kontrol merkezinden canlı olarak izle-

nebilmektedir. Toplanan enerji ve kesinti verileri sayesinde yatırım, bakım 

planlamaları daha verimli yapılmaktadır.

M

MEDAŞ Sanat Galerisi Yeni Sezon Açılışını Yaptı 
ovid-19 tedbirleri kapsamında toplum sağlığı için sanatsal et-

kinliklere bir süre ara veren Meram Elektrik Dağıtım A.Ş., tüm 

önlemleri alarak 4 Ekim 2021 tarihinde yeni sezon açılışını yaptı. 

Sosyal ve kültürel birçok alanda adından sıkça bahsettiren MEDAŞ, 

Konya’da sanatseverleri, sanatla buluşturmaya devam ediyor. Açılışından 

bu yana 44 büyük sergiye ev sahipliği yapan MEDAŞ Sanat Galerisi, Prof. Dr. 

Orhan Cebrailoğlu Atölyesi’nden 14 katılımcının oluşturduğu karma sergi 

ile 4 Ekim 2021 saat 18.00’de kapılarını sanatseverlere açtı. MEDAŞ olarak 

sanatı ve sanatçıyı desteklemekten dolayı mutlu olduklarını belirten Genel 

Müdür Erol Uçmazbaş, “Uzun bir aradan sonra galerimizin açılışını yapıyo-

ruz. Bölgemiz üniversite hocalarımızın galerimize verdikleri desteklerden 

dolayı teşekkür ederim. Konya’mıza, bölgemize sanatsal anlamda da daha 

fazla katkıda bulunmayı planlıyoruz ve bölgemizdeki tüm sanatçıları da 

eserlerini sergilemek üzere davet ediyorum” dedi.C
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MEDAŞ, Ar-Ge Projeleriyle Sıkça 
Adından Bahsettiriyor

MEDAŞ’tan Kan Bağışına Tam Destek 

EDAŞ (Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.) yurtiçi ve yurtdışındaki 

teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek sektörde öncü ol-

maya devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen Ar-Ge çalışmaları 

ile dünya trendlerini ülkemize kazandırıyor. MEDAŞ tüketicilere kesintisiz 

enerji tedariki sağlamak amacıyla EPDK tarafından onaylanan “Havai Hat 

İletkenlerinin İzolatörlere Bağlantıları İçin Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi 

ve Pilot Uygulaması” Ar-Ge projesini hayata geçirdi. Bu proje sürecinde 

pilot saha uygulamalarında kullanılan yeni tip izolatör ile telin izolatör-

den düşmesini engelleyen mekanizma sayesinde kesintilerin azaldığı ve 

kesintiler sonucunda ortaya çıkabilecek kayıpların da önüne geçildiği so-

nucu elde edildi. Proje kapsamında kullanılan izolatörlerin yerli ve milli 

imkânlar ile üretilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında çalışmalar baş-

latılarak EPDK’ya mevcut projenin devamı niteliğinde yeni bir Ar-Ge proje-

si başvurusu gerçekleştirildi.

ürk Kızılayı’nın “Senin 15 Dakikan Başkasının Bir Ömrü Ol-

sun” sloganıyla yaptığı kan bağışı çağrısına MEDAŞ çalışan-

larının desteği yoğun oldu. Bağış kapsamında MEDAŞ Genel 

Müdürlüğü’ne sabah erken saatlerde kurulan Kızılay aracı akşam saatleri-

ne kadar bağışçılarını ağırladı.

“Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır”

MEDAŞ yetkilileri “Türk Kızılayı’nın, ülkenin ihtiyacı olan kan ve kan ürün-

lerini düzenli, gönüllü, bilinçli kan bağışçılarından karşılaması ve kan ba-

ğışı bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için yapmış olduğu çalışmalara, 

vermiş olduğu destek ve göstermiş oldukları duyarlılık için tüm çalışanla-

ra teşekkür etti. Kan bağışında farkındalık yaratmak ve hayat kurtarmanın 

önemi MEDAŞ çalışanlarının katılımlarıyla bir kez daha vurgulanmış oldu.

M

T

MEDAŞ Genç Mühendislerini Geleceğe Hazırlıyor
eram Akademi, 2018 yılından bu yana mühendislerini ileri mü-

hendislik yöntemleri ile sosyal ve yönetimsel becerilerle dona-

tıp, profesyonel çalışma hayatına dinamik bir giriş yaptırmayı 

ve görev alanında projelere yön veren mühendisler yetiştirmeyi amaçla-

dığı Mühendis Geliştirme Programı’ na 4. Dönem ile devam ediyor. Mühen-

disler profesyonel iş ortamına dahil olduktan sonra şirket içi teknik eğitim 

ve gelişim programlarına dahil ediliyorlar. Bu programlarda departman-

larda yer alan uzman ve yönetici mühendislerden başmühendis ve mü-

dür pozisyonundaki kişiler eğitmen rolünü üstleniyor. Bu yaklaşım, yoğun 

projelerde önemli görevlerde bulunan başmühendis ve yönetici mühen-

dislerin bilgi ve birikiminden eğitim programları sırasında yararlanma ola-

nağını sağlarken, kurumsal hafızanın güçlenmesine de katkıda bulunuyor.

MEDAŞ, teorik derinlik ve pratik zorluk seviyesi giderek artacak şekilde 

benimsetilen mühendislik yöntemleri sayesinde fark yaratmak, özel içe-

riklere sahip kişisel gelişim uygulama seansları oluşturarak mühendisle-

rin proaktif olmaları ve ileri mühendislik yöntemlerini disiplin içerisinde 

ve görevlerine uygun olarak uygulamalarını hedefleyerek çözüm odaklı 

olmalarını amaçlıyor. Genç mühendislerin, ileri mühendislik yöntemlerini 

öğrenirken aynı zamanda farklı perspektiflerden bakmaları hedeflenerek, 

kariyer planlama sürecine etkili bir başlangıç yapmaları destekleniyor.

M
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Dünya Tasarruf Günü’nde MEPAŞ’tan 
Tasarruf Önerileri

Tüm Enerjimizle Sevimli 
Dostlarımızın Yanındayız

er yıl 31 Ekim, tasarrufun önemine dikkat çekmek, refah se-

viyesini arttırmak, tüketimi değil biriktirmeyi teşvik etmek ve 

kaynakların sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla Dünya 

Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. Hem müşteri bütçesine hem ülke ekonomi-

sine katkı sağlamak için Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. Dünya Tasar-

ruf Günü haftasında MEPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde enerji tasarruf 

tüyoları ile müşterilerin faturalarını azaltmak için tüketici bilinçlendirme ça-

lışmaları yaptı. Müşteri Hizmetleri Merkezlerine işlem yaptırmak için gelen 

müşterilere evlerinde ve iş yerlerinde alacakları küçük önlemler ile elektrik 

faturasında önemli oranda tasarruf sağlayabileceklerini belirten MEPAŞ çalı-

şanları müşterilerine tasarruflu ampüller hediye etti. Etkinlik sonunda konu-

şan Müşteri Hizmetleri ve Operasyonlar Müdürü Fatih Yetimoğlu; “Enerjinin 

gereği kadar ve bilinçli olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla 1 yıl önce 

Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize “Enerji Tasarruf Gişeleri” açtık. Tasarruf 

Gişeleri’nde müşterilerimize tasarruf tüyoları vererek gerek tasarruf bilinci 

oluşturmayı gerekse aile ve ülke bütçesine katkı sağlamayı amaçladık.” şek-

linde konuştu. Fatih Yetimoğlu ayrıca, Dünya Tasarruf Günü haftası boyunca 

müşterilere farkındalık yaratmak ve bir nebze tasarrufa teşvik etmek için 

Müşteri Hizmetleri Merkezlerinde “İlk Tasarruf Ampulünüz Bizden” sloganı 

ile tasarruflu ampüller hediye ettiklerini belirtti.

eram Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı 

sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Sosyal so-

rumluluk bilinciyle hareket etmeye özen gösteren bir şirket olan 

MEDAŞ, projeleriyle hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor.

Şirket, daha önce yaptığı proje ile kedi ve köpeklerin kış şartlarında barınabil-

mesi için yaptığı kulübeleri belediyelerin aracılığıyla kentin farklı noktalarına 

konumlandırmıştı. Sokak hayvanlarının yalnız olmadıklarını göstermek ama-

cıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten MEDAŞ yetkilileri, bu bölgeleri 

belirli periyotlarda ziyaret ederek mama desteğinde bulunuyor.

 MEDAŞ çalışanları, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde de sevimli dostlarını 

yalnız bırakmayarak mama desteğiyle birlikte keyifli dakikalar geçirdi.

H

M
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MEPAŞ’tan Anneler Günü’nde Anlamlı Etkinlik 

MEPAŞ 
Çalışanlarından 
Konser

er yıl, mayıs ayının ikinci haftası kutlanan ve bu yıl 9 Mayıs’a 

denk gelen Anneler Günü geçtiğimiz yıl olduğu gibi Covid-19 göl-

gesinde geçti. Anneliğin yalnızca biyolojik olmadığını, bir çocuğa 

hayallerini, bilgisini, sevgisini ve şefkatini veren herkesin anne olabileceği gö-

rüşünü destekleyen Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. tüm annelerin ve 

anne adaylarının Anneler Günü’nü duygu yüklü bir video ile kutladı. Pandemi 

sebebiyle çocuklarından ayrı kalan ancak hayatın her anında yanımızda olan 

bizi sevgiyle, emekle büyüten fedakar annelere bu burukluğu hissettirme-

mek adına MEPAŞ “Hayat enerjimiz olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü 

kutlarız.”notuyla küçük hediyeler göndererek yüzlerindeki tebessümün sahibi 

oldu. Mutluluklarını gizleyemeyen anneler evlatlarından ayrı geçirdikleri son 

Anneler Günü olması temennisiyle bu ince davranışından dolayı MEPAŞ’a te-

şekkürlerini iletti.

H

ş yaşamının yoğun stresinden uzaklaşmak ve çalı-

şanların motivasyonlarını yüksek tutmak amacıyla 

MEPAŞ çalışanları “Yüksek Gerilim” müzik grubunu 

kurdu. İlk konserlerini eylül ayında gerçekleştiren Yüksek Geri-

lim müzik grubu mesai arkadaşlarına eğlenceli dakikalar yaşat-

tı. Personel tarafından yoğun ilgi gören konsere katılım yüksek 

oldu. 

Konser sonunda konuşan MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanar-

gun; Şirket içi motivasyon etkinliklerinin yapılmasının, personelin 

sosyal iletişiminin güçlendirilmesi ve verimliliğin artması açı-

sından son derece önemli olduğunu, bu sebeple MEPAŞ olarak 

personelin bir arada olabileceği bu tür organizasyonların tekrar-

lanacağını belirtti.

İ

MEPAŞ, Konya Enerji Zirvesi & Fuarı’nda
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde haziran ayında 

düzenlenen Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı’na, Meram Elektrik 

Perakende Satış A.Ş. çanta sponsoru olarak katıldı. “Konya’nın 

Enerjisi Türkiye’yi Aydınlatıyor” teması ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde dü-

zenlenen zirvenin açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

video konferans yöntemiyle katıldı. Zirvede, Meram Elektrik Perakende 

Satış A.Ş.’nin açmış olduğu stant ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gör-

dü. MEPAŞ “Yaşam İçin Enerji” ilkesiyle, standa gelen ziyaretçilerine enerji 

tasarruf tüyoları, anlaşmalı bankaların tarımsal kartları ile tarımsal sula-

ma müşterilerine ödeme kolaylığı imkânı ve yeni devreye alınan E-Devlet 

üzerinden abonelik işlemleri ile ilgili bilgi verdi. Ziyaretçiler ayrıca, çağrı 

merkezi, Online İşlem Merkezi ve mobil uygulama üzerinden yapılabilen 

işlem türleri, online randevu ile hizmet alım kolaylığı, dijital hayata geçişin 

müşterilere sağladığı kolaylıklar, indirimli elektrik konuları hakkında da bil-

gi edinme imkânı yakaladılar.

E
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Alarko Carrier’ın Düzenlediği “Küresel İklim 
Değişikliği Fotoğraf Yarışması”nın Kazananları Belirlendi

Toshiba Haori, Japonya’nın 
“Good Design Award 2021” 
Ödülünü Kazandı

klimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier’ın düzenledi-

ği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’nın kazananları 

belli oldu. Yarışmaya yapılan başvurularla, iklim değişiminin 

çarpıcı etkisi ve yarattığı tahribat gözler önüne serildi. 

Günümüzün en büyük sorunlarından biri olarak öne çıkan iklim değişik-

liğinin dünyamıza ve yaşadığımız çevreye etkisine dikkat çekmek isteyen 

Alarko Carrier’ın, bu yıl sekizincisini düzenlediği ve başvuruların Instag-

ram ve Twitter üzerinden #Küreseliklim2021 etiketi ile yapıldığı yarışmaya 

1000’e yakın fotoğraf çalışması katıldı. Gerçekleştirilen başvurularda ilk 

aşama olarak halk oylamasında en çok oy alan 50 fotoğraf seçildi, ardın-

dan bu fotoğraflar seçici kurulun değerlendirmesine alınarak en başarılı 

12 fotoğraf belirlendi. Seçici kurulda; Gazeteci ve fotoğrafçı Adem Meleke, 

belgeselci ve foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğrafçı Dilan Bozyel, Milliyet 

Gazetesi Fotoğraf Editörü ve foto muhabiri Ercan Arslan ve fotoğrafçı 

Mehmet Turgut yer alırken aynı zamanda Tema Vakfı Genel Müdürü Başak 

Yalvaç Özçağdaş, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih ve Rek-

lamcı Serdesin Ajans Başkanı Serhat Bayram da yer aldı. Seçici kurulun 

değerlendirmesi sonucu dereceye giren ilk 12 fotoğraf sahipleri Alarko 

Carrier tarafından birbirinden özel ödüller almaya hak kazandı.

Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda dereceye girerek birinci olan 

Ömer Faruk Güler, Toshiba HAORI 13.000 BTU/h klima ödülünü almaya 

hak kazandı. İkinci Mehtap Akbaş Çiftci iPhone 12 cep telefonu, üçüncü 

Fazilet Ecemiş Yılmaz ise Canon EOS M50 Mark II BK Fotoğraf Makinesi 

Vlogger Kit ödülünün sahibi oldu. Dördüncü Alev Ünal, beşinci Şevki Ka-

raca ve altıncı Mehmet Bedir, Fujifilm Instax Mini 11 Bundle Box ödüllerinin 

sahibi oldular. Yedinci Serhat Yılmazer, sekizinci Ramazan Çırakoğlu, do-

kuzuncu Deniz Nida Şener, onuncu Tahir Yangın, on birinci Dilek Aşkın ve 

on ikinci Münevver Ulusoy, Decathlon’dan 500 TL’lik hediye çeki kazandı. 

Ayrıca dereceye girip ilk 12’de yer alan tüm kazananlara National Geog-

raphic 12 aylık dergi aboneliği hediye edilecek. 

İlk 12’ye girmeye hak kazanan fotoğrafların sahipleri:

1. Ömer Faruk Güler

2. Mehtap Akbaş Çiftci 

3. Fazilet Ecemiş Yılmaz 

4. Alev Ünal

5. Şevki Karaca

6. Mehmet Bedir

7. Serhat Yılmazer 

8. Ramazan Çırakoğlu

9. Deniz Nida Şener 

10. Tahir Yangın 

11. Dilek Aşkın 

12. Münevver Ulusoy

er yıl Japonya’da düzenlenen Good Design Award bu yıl da tasarımın en iyilerini ödüllendirdi. 

Daha iyi bir gelecek yaratan tasarımları ödüllendiren Good Design Award , aylar süren değer-

lendirmenin ardından en iyi tasarımları açıkladı. Tasarım Geliştirme Enstitüsü tarafından des-

teklenen ve Japonya’daki tek kapsamlı tasarım değerlendirme ve öneri sistemi olan Good Design Award, 

Toshiba Haori klimayı en iyi tasarım olarak seçti. Birçok farklı sektörden başvuruların sağlandığı Good 

Design Award 2021’de Toshiba Haori Klima en iyi tasarım ödülünü almaya hak kazandı. Japonya Tasarım 

Teşvik Enstitüsü’nün başkanı Hiroyuki Fukano, tasarıma olan ilginin hiç bu kadar güçlü olmadığını ve bu 

sene gerçekleştirilen başvuruların geçen seneye göre çok arttığını ifade etti.

İ

H

1. Ömer Faruk Güler 2. Mehtap Akbaş Çiftci 3. Fazilet Ecemiş Yılmaz 
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Alarko Carrier, Türkiye’nin İklim Okuryazarlığı 
Seviyesini Ölçtü

klimlendirme sektörünün öncü şirketi Alarko Carrier, 

Türkiye’de iklim okuryazarlığı seviyesini ölçmek ve bu doğ-

rultuda gelecek dönem planları yapabilmek amacıyla İklim 

Okuryazarlığı Araştırması’na imza attı. Alarko Carrier, #İklimBizimİşimiz 

sloganıyla toplumun iklim konusundaki farkındalığının ve bilgi seviyesi-

nin yükseltilmesi adına bilgilendirme faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. 

Ülkemizdeki iklim farkındalığına dikkat çekmek ve buna yönelik çözüm-

ler sunabilmek amacıyla yapılan araştırma Türkiye çapında, bölgesel ve 

sosyo-demografik temsiliyet sağlayan 1261 kişilik örneklem ile Twentify 

tarafından hayata geçirildi. 

İklime Dair Farkındalığımız Yüksek, Teknik Bilgilerimiz ise Yetersiz

İklime dair hem bilgi hem de farkındalık düzeyinin ölçüldüğü araştırmada, 

toplumun etkilerini doğrudan yaşadığı konularda sorunun kaynağına ve 

çözüm yöntemlerine dair ciddi bir fikrinin bulunduğu ortaya çıktı. Toplu-

mun büyük bir çoğunluğu; iklimsel değişimlere yol açan etkenlerin başın-

da ormanlık alanların yok edilmesini gösteriyor. Ayrıca iklim değişikliğinin 

sonucunda sel, fırtına gibi afetlerin oluştuğu, tarım ürünlerini azaldığı 

düşünülüyor. Buna karşın sera gazı salınımı, karbon ayak izi ya da ulus-

lararası düzeyde yapılan iklim anlaşmaları gibi daha teknik kavramlara 

dair bilgi seviyesinin yeterli düzeyde olmadığı gözlemleniyor. Türkiye’de 

yaşayan insanların yüzde 25’inin sera gazına dair bir fikri bulunmazken bu 

oran karbon ayak izi kavramında yüzde 37’ye, iklim değişimini kapsayan 

Paris Antlaşması, Kyoto Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar noktasın-

da yüzde 69’a çıkıyor. 

İklim Değişikliği ile İlgili Endişeler Büyük

Araştırmada katılımcılara iklim değişikliği etkisiyle ortaya çıkan endişele-

re dair sorular da soruldu. İnsanlarımızın yüzde 86’sı iklimsel değişimlerin 

gelecek nesillere etkisi konusunda endişeliyken yüzde 87’si ise gelecekte 

susuzluk problemi yaşayacağını düşünüyor. Su kaynaklarının tükenişiyle 

enfeksiyonların ve salgın hastalıkların da artacağı düşünülüyor. Yangınla-

rın artması, tarım kaynaklarının yok olması ve ekosistemin bozulması gibi 

endişelerin de öne çıktığı görülürken katılımcılar, bunların sonucunda eko-

nomi ve turizmin olumsuz etkileneceğini belirtiyor. Araştırma sonuçlarında 

dikkat çeken bir başka veri ise yüzde 73’lük bir çoğunluğun iklim sorunları-

na karşı gerekli önlemlerin alınmadığı yönünde görüş bildirmesi oldu.

“İklim konusunda nereden bilgi alıyorsunuz” sorusuna ağırlıklı olarak ise 

“televizyondan” ve “sosyal medyadan” yanıtı verildiği de dikkat çekti.

“İnsan Faktörü” En Önemli Etken

Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin en büyük sorumlusunun insan fak-

törü olduğuna inanılıyor. İklim değişikliğine sebep olan ana kaynaklar ola-

rak denizlere dökülen atıklar, fabrikalardan atmosfere yayılan gazlar, aşırı 

tüketim, çarpık kentleşme ve plastik gibi doğaya zarar veren maddelerin 

yoğun kullanımı gibi insan kaynaklı unsurlar öne çıkarken alınması gere-

ken bireysel önlemlerin yeşil alanları arttırmak, geri dönüşüme yönelik 

faaliyetler yapmak ve geri dönüştürülebilir ürünlere özendirmek olarak 

belirtildiği görülüyor. 

“İklim Farkındalığının Artmasına Yönelik Çalışmalarımız Devam Edecek”

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, ülkemizin ve dünyanın doğrudan 

etkilendiği iklim değişikliği konusuna değinerek bu konudaki bilgi ve farkın-

dalık seviyesinin önemine dikkat çekti: 

“Alarko Carrier olarak; iklim okuryazarlığı düzeyini ölçüp, ülkemizde ik-

lim konusundaki hem bilgi düzeyini hem de kavramsal olarak konuların 

nasıl algılandığını anlamaya çalıştık. Bu araştırmamızın ardından #İklimBi-

zimİşimiz yaklaşımıyla iklim okuryazarlığı düzeyine katkı koyacak bir dizi 

faaliyete başlıyoruz. İlk adımı bu kıymetli verileri elde ederek attık. Önü-

müzdeki dönemde hepimizin iklim konusundaki bilgi seviyesinin yükseltil-

mesi ve bireysel ya da kurumsal her adımımızın çevresel etkileri üzerine 

farkındalığımızın artırılması adına projeler hayata geçireceğiz. Yerel yöne-

timler, belediyeler ile beraber çalışmayı planlıyoruz. Gün içinde yoğun za-

man geçirdiğimiz sosyal medyada ve her mecrada iklim konusuna dikkat 

çekmeye çalışacağız.”

“Eko-Anksiyete Olarak Adlandırılan Yepyeni Bir Sorunumuz Var” 

İklim değişikliğinin etkileri sonucunda insanlarda oluşan yeni bir korku 

kavramının ortaya çıktığını belirten Cem Akan, şunları söyledi: “İngilizce-

si Eco-anxiety olan ve Türkçe’ye “eko-anksiyete” olarak çevrilen yepye-

ni bir sorunumuz var. İklim krizinin etkilerini yaşamaya başladıkça artan 

bir endişe söz konusu. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 

6.000’in üzerinde bilimsel çalışmayı inceleyerek hazırladığı 1,5ºC Küre-

sel Isınma Özel Raporu çok önemli bir veriyi ortaya koyuyor. Sera gazı 

emisyonları mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma 2030 ile 2052 

yılları arasında 1,5ºC sınırını geçecek. Bu da dünyamız için geri dönüşü 

mümkün olmayan bir nokta anlamına geliyor.”

İ



16

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Alarko Carrier Üst Üste 
8’inci Kez Ödüle Lâyık Görüldü

Türkiye İş Bankası Teknoloji ve Operasyon 
Merkezi’ne Müşteri Eğitimi Verildi

u yıl kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan İSİB, 2020 yılı boyunca 

iklimlendirme sektöründe gerçekleştirdiği ihracat faaliyetleriy-

le fark yaratmış şirketleri ödüllendirdi. İklimlendirme sektö-

rünün öncü şirketi Alarko Carrier, İklimlendirme Sanayicileri İhracatçılar 

Birliği (İSİB) tarafından En Çok Klima Santrali, Rooftop, Fancoil, Paket Tipi 

Klima İhracatı Yapan Firma kategorisinde 8’inci kez lider olarak ödüle lâyık 

görüldü. 

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen 

ödül törenine İSİB Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ödül almaya hak kazanan firmaların 

yönetim kurulu üyeleri ve profesyonel yöneticileri ile sektör paydaşları 

katıldı.

Aynı kategoride 8’inci ödül

Alarko Carrier böylece aynı kategoride 8’inci kez ödülü kazanarak büyük 

başarı elde etti. Covid-19 salgını ile iç ortam hava kalitesinin öneminin her 

zamankinden daha fazla olduğu günümüzde Alarko Carrier, merkezi iklim-

lendirme ürünleri ile insanın bulunduğu her ortamda hijyen, verimlilik ve 

güvenlikten ödün vermeyerek “gerçek konfor” üretmeye devam ediyor. 

Ellinin üzerinde klima santrali üreticisinin bulunduğu Türkiye’de, Alarko 

Carrier hem iç pazar hem de ihracat yaptığı 65’e yakın ülkede müşterilerin 

farklı ihtiyaçlarına çözüm üretiyor. Sadece ilk yatırım maliyetini düşünerek 

değil ömür boyu maliyet yaklaşımı ile müşterilerine çözümler sunarak ve 

kaliteden asla taviz vermeyerek bu alandaki başarısını aldığı ödüller ile 

taçlandırıyor.

“Türkiye, iklimlendirme ihracatında büyüme potansiyeline sahip”

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan; şirketin geliştirdiği ihracat stra-

tejisine işaret ederek şunları belirtti: “Yine 2020 yılında ihracat alanında 

daha katma değerli ürünlere odaklandık ve ihracatımızın ciro içindeki payı 

yüzde 17 oldu. İhracatımızdaki bu artış döviz kurlarındaki yükselişe paralel 

olarak bilanço performansımızı da olumlu etkiledi.”

Akan, iklimlendirme sektöründe Türkiye’nin ihracattaki rolüne de değindi: 

“Dünyadaki ihracat büyüklüğünde Türkiye 2020 yılında 4,7 milyar USD 

ihracat ile dünya iklimlendirme sektöründe yüzde 1 paya sahip. Buna rağ-

men genç nüfus, jeopolitik konum ve kalifiye eleman avantajları dikkate 

alındığında önümüzdeki dönemde yüksek bir büyüme potansiyeline sahip 

olduğunu söyleyebiliriz.” 

larko Carrier’ın bakım anlaşmalı müşterisi olan Türkiye İş Banka-

sı Teknoloji ve Operasyon Merkezi yetkililerine 23 Ağustos 2021 

tarihinde su soğutma grupları ile ilgili müşteri teknik kullanıcı eği-

timi verildi. 10 adet 30 XA 1212, 3 adet 30 XA 752 ve 3 adet 30 XA 1502 mo-

del su soğutma grupları ile ilgili, katılımcılara cihazların işletilmesi, bakımla-

rı, display ekranının kullanımı, basit arıza bulma yöntemleri, temel soğutma 

konuları teorik ve cihaz başında pratik bilgilerle aktarıldı.Alarko Carrier Ticari 

Ürünler Servis Müdür Yardımcısı Tolga Aydınlı tarafından verilen eğitime İŞ-

MER bünyesinde görev yapan 20 mühendis ve teknisyen katıldı.

B
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KÜNYE BİLGİLERİ:
Reklamveren: Alarko Carrier
Reklamveren Pazarlama Ekibi: Volkan Arslan, Hüdai Öztürk
Marka: Toshiba Klima
Reklam Ajansı: BÜRO

Kreatif Direktör: Esra Ayas Özalp, İlker Zaharya
Yaratıcı Ekip: Ceren Orun Erkmen, Ayşegül Şişman, Selman Kıran
Müşteri İlişkileri Ekibi: Büşra Keskin Söğüt, Cansu Tuna
Çalışmanın uygulaması ise “Brandedact” tarafından gerçekleştirildi.

Alarko Carrier 
Türkiye’nin En Büyük Şirketleri Arasında 

klimlendirme sektörünün yenilikçi markası Alarko Carrier, 

Fortune Türkiye’nin 2008 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve 

Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin listelendiği “Fortune 500 

Türkiye 2020” listesinde yer aldı.

67 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, her 

yıl Türkiye’nin en başarılı şirketlerini belirlendiği Fortune 500 listesinde 

geçtiğimiz yıla göre 62 basamak yükselerek 433. sırada yer aldı. Pande-

minin etkisinde geçen 2020 yılını yüzde 35 büyümeyle kapattıkları belir-

ten Alarko Carrier Genel Müdür Yardımcısı Hırant Kalataş; “2020 herkes 

gibi bizim içinde farklı bir tecrübe oldu. Pandemi, yaşam tarzlarında büyük 

değişiklikler getirdi. Özellikle eve kapanılan dönemlerde iklimlendirme 

sektöründe farklı taleplerin oluştuğunu gördük. Kapalı alanlarda iç hava 

kalitesinin önemi oldukça arttı. Ayrıca bu dönemde yazlık bölgelerde kom-

bi, kışlık yaşam alanlarında ise artan klima ihtiyacı öne çıktı. Biz Alarko 

Carrier olarak hem iç pazarın hem de ihracat yaptığımız 65 ülkenin ihti-

yaçlarına yönelik ürünler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu amaçla kay-

nak kullanımını azaltan, insana ve çevreye duyarlı enerji verimliliği yüksek 

ürünler geliştirerek büyümemizi sürdüreceğiz” dedi. 

Alarko Carrier İSO İkinci 500 Listesinde de Yer Alıyor

İç ve dış pazarlarda daha aktif bir pazarlama stratejisi ile yıl sonu hedef-

lerine ulaşmayı amaçladıklarını belirten Hırant Kalataş; “Kurulduğumuz 

günden bu yana iklimlendirme sektörünün yenilikçi markası olarak yüksek 

teknoloji ürünler geliştiriyoruz. Bu amaçla 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz üniver-

siteler ile ortak çalışmalar, testler gerçekleştiriyor. Gelişim ve inovasyon 

odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Alarko Carrier olarak 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin 

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020’ araştırma sonuçlarına göre bir 

önceki yıla kıyasla 100 basamak birden atlayarak 258. sıraya yükseldik. 

2021 yılında da kârlılık, likidite ve operasyonel verimliliğimizden taviz ver-

meyerek hedeflerimize ulaşacağız” dedi.

İ

Toshiba Haori Yaratıcı Etkileşimli 
Dijital Raket Uygulaması ile Bağdat Caddesi’nde

oshiba’nın geleneksel klima konseptini yıkan, 

her zevke hitap eden kliması Haori, Bağdat 

Caddesi’nde ziyaretçileriyle buluştu. Her 

evin tarzına uyum sağlayabilen, birçok tasarım seçe-

neği olan ve kullanıcıya kişiselleştirme fırsatı sunan 

Toshiba Haori klima, özelliklerini kullanıcılar ile Bağ-

dat Caddesi’nde buluşturdu. Tasarım alanında kendini 

kanıtlamış olan Toshiba Haori ziyaretçilerine, 11 - 19 

Ağustos tarihleri arasında Bağdat Caddesi’nde yer alan 

“etkileşimli dijital raket” aracılığıyla mobil cihazlarından 

bağlanarak ürün özelliklerini diledikleri gibi inceleme 

fırsatı sundu. Ziyaretçiler, uygulama içerisinde bulu-

nan 10 farklı renk seçeneğinden dilediklerini seçerek 

Haori’yi karşılarındaki dijital ekrandan kişiselleştirebili-

yor ve renkleri canlı olarak inceleyebildiler. 

T
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GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Evinize En Uygun Klima ve Kombiler 
Bir Adım Mesafenizde...

Alarko Carrier, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge 
Yatırımı Yapan Şirketleri Arasında Yer Aldı 
67 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Alarko Carrier, 

Turkishtime tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen “Ar-Ge 250, 

Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırma so-

nuçlarına göre, 2020 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı 13 milyon TL’nin üstünde 

kaynakla 131. sırada yer aldı. Ar-Ge yatırımlarına hız kesmeden devam 

ettiklerini belirten Alarko Carrier Ar-Ge Direktörü Begüm Öğüt ; “Pan-

demi yaşam tarzımızla birlikte alışkanlıklarımızı da değiştirdi. İklimlen-

dirme sektöründeki ihtiyaçlar da bu değişime göre şekillenmeye baş-

ladı. Kurulduğumuz günden bu yana iklimlendirme sektörünün öncü 

markası olarak, Türkiye ve dünya pazarının ihtiyaçlarına uygun, yük-

sek teknoloji ürünler geliştiriyoruz. 55 kişilik Ar-Ge ekibimiz tarafın-

dan geliştirilen yenilikçi ürünlerimizi 65 ülkeye ihraç ediyoruz. Bu sene 

ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarına ayırdık. Ürünle-

rimizi sürekli geliştirmek amacıyla Ar-Ge tesislerimizde TÜBİTAK ve 

üniversiteler ile ortak çalışmalar, testler yapıyoruz. Ayrıca Carrier’dan 

yapılan teknoloji transferleri ile ürünlerimizde önemli geliştirmeler 

sağlıyoruz. Bu yıl da gelişim ve inovasyon odaklı çalışmalarımızı sür-

dürüyoruz.” dedi. 

Yeni Laboratuvarımızı Açıyoruz 

Rooftop ve klima santrali laboratuva-

rına ek olarak bu yıl fancoil laboratu-

varını da açacaklarını belirten Begüm 

Öğüt; “Temmuz ayında Carrier markası 

ile hem iç hem dış pazarda piyasaya sü-

receğimiz fancoil projesinin lansmanını 

gerçekleştirdik. Sirkülasyon pompası 

ve ısıtma ürünleri için Ar-Ge yatırımla-

rımız olacak. Sirkülasyon pompasında 

yeni kapasiteler ve bina otomasyon 

uyumlu modelleri piyasaya sunacağız. 

Hem yer tipi kazanlarımız hem de Amerika pazarı için geliştirdiğimiz özel 

kazan projesini de bu yıl içinde tamamlayacağız. Ayrıca yılın üçüncü çey-

reğinde yeni kombimizi piyasaya sunacağız. Tüm bu ürünler haricinde Ar-

Ge çalışmaları devam eden 28-35-50 kW kapasiteli boylerli ve boylersiz 

villa tipi kat kaloriferlerini bu yıl piyasaya sunacağız. Böylece villa pazarına 

yönelik ürün gamımız da tamamlanacak” dedi.

larko Carrier, ürün portföyünde bulunan Toshiba, Alarko ve Carrier marka split 

klima ile Alarko ve Wolf marka kombi modelleri için uzaktan görüntülü keşif 

ve tanıtım hizmeti vermeye başladı. 67 yıldır iklimlendirme sektöründe faaliyet 

gösteren Alarko Carrier, müşterilerine istediği mekana en uygun ürün modelini, uzaktan 

görüntülü hizmet alarak tanıma fırsatı sunuyor. Hizmeti deneyimlemek isteyen kullanıcılar, 

hafta içi çalışma saatleri içerisinde www.alarko-carrier.com.tr ve www.toshiba-klima.com.tr 

web sayfalarından, ev konforunda ve güvenli bir şekilde kendilerine uygun saatte randevu 

alabiliyorlar. Kullanıcılar, talep edilen randevu saatinde akıllı cep telefonlarına iletilen bir 

link yardımıyla uzaktan görüşmeye başlayabiliyorlar. Alarko Carrier’ın konusunda uzman 

personeli; ürünlerin sergilendiği bir salonda, kullanıcıları talep ettikleri randevu saatinde 

görüntülü olarak karşılayarak tüm soruları yanıtlıyor. Ayrıca ürünlerin sergilendiği salon-

da uzman personel, ihtiyaçlara yönelik ürünlerin seçilmesinde de destek oluyor. Uzaktan 

görüntülü hizmet sayesinde kullanıcılar istediği ürüne kısa sürede ulaşarak zamandan da 

tasarruf edebiliyor.

A

İ

Pandemi Döneminde Müşteri Teknik Eğitimleri 
Online Olarak Devam Ediyor

aranti Bankası Bankacılık Üssünde kurulu bulunan Carrier 30 

XW-V ve 30 XA model Su Soğutma Gruplarına ilişkin olarak 

müşteri kullanıcı teknik eğitimi online olarak gerçekleştirildi. 

Alarko Carrier Ticari Ürünler Servis Müdür Yardımcısı Tolga Aydınlı tara-

fından iki ayrı gruba verilen eğitime şirket bünyesinde çalışan 16 teknisyen 

ve mühendis katıldı.G
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İzzet Garih, Applied Value Group’un 
Etkinliğine Konuşmacı Olarak Katıldı

larko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih,  yatırım, yö-

netim danışmanlığı ve sosyal sorumluluk projeleri alanlarında 

faaliyet gösteren Applied Value Group’un 8-12 Eylül tarihleri 

arasında Ritz-Carlton Otel’de düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak ka-

tıldı. Onur konuğu olarak Türkiye’ye ziyarete gelen Eski İsveç Başbakanı 

Sayın Carl Bildt ile birlikte ülkemize ziyarete gelen fon yöneticilerinin ve 

şirketlerin üst düzey yöneticilerinin bulunduğu etkinlikte Sayın Garih  “Po-

sitive Outlook for Turkey’s Rising Sectors” başlıklı sunumu ile katılımcılara 

ülkemizin stratejik konumu ve yatırıma elverişli ortamı hakkında detaylı 

bilgiler verdi. 

A

Alarko Ventures, Uluslararası Yatırım 
Faaliyetlerine Devam Ediyor

larko Şirketler Topluluğu bünyesinde kurulan ve Alarko Ven-

tures markasıyla faaliyet gösteren Alyat Teknoloji Yatırımları 

Holding A.Ş., teknolojiye dayalı yüksek potansiyel vadeden 

gelecek nesil şirketlere yatırım yapmaktadır. Küresel bazda, süratle ge-

lişmekte olan dijital şirketlere 5 ana kategoride yatırım stratejisi bulun-

maktadır. Bunlar; çevrim içi pazaryerleri, sağlık, finansal teknoloji, emlak 

teknolojisi ve tedarik zinciri / lojistik alanlarıdır. Alarko Ventures uluslara-

rası fonlar, girişimciler ve melek yatırımcılardan oluşan bir iletişim ağına 

sahiptir. Alarko Ventures coğrafi olarak sermayesinin %50 - %70’inin 

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

Orta Doğu’da değerlendirmeyi hedeflenmektedir. Yeni girişimlere yatırım-

lar 2021 yılında rekor seviyesine ulaşmıştır. 2021 3. çeyreğinde 158 mil-

yar USD’ye ulaşan yatırım tutarı önceki seneki kıyasla %105 yükselmiştir. 

2021 yılındaki toplam yatırım tutarıysa 438 milyar USD’ye ulaşmıştır. 

ABD toplam yatırımların %48’ini alarak büyük kısmını oluşturmuştur. 

Latin Amerika %282 yıllık büyüme ile en hızlı büyüyen bölge olmuştur. 

2020 yazında kurulan Alarko Ventures, şimdiye kadar çoğu ABD’de ol-

mak üzere; 18 şirkete yatırım yapmıştır. Bunlardan ABD merkezli, dijital 

gıda pazaryeri ve dağıtım ağı olarak faaliyet gösteren Misfits Market uni-

corn seviyesine ulaşmış olup son değerlemesi 2 milyar USD seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Misfits Market üreticiden nihai tüketiciye taze gıda ulaştır-

mayı ve gıda israfını önlemeyi hedefleyen bir stratejiye sahiptir. Softbank, 

Accel ve Greenoaks’ı içeren dünyanın lider girişim sermayesi fonları da 

Misfits Market’da yatırımcıdır.

A
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Topluluk İcra Kurulu Başkanımız 
Ayhan Yavrucu Emekli Oldu

opluluğumuza 45 yıl önce katılan, uzun yıllar boyunca kuru-

cularımız merhum İshak Alaton ve Dr. Üzeyir Garih ile birlikte 

çalışmış, 26 yılı aşkın bir süre Genel Koordinatör ve İcra Ku-

rulu Başkanı olarak görev yapmış olan Ayhan Yavrucu, 30 Eylül 2021 

tarihi itibari ile emekliye ayrıldı. 29 Eylül 2021 tarihinde Alarko Holding 

binasında Yönetim Kurulu ve Alarko mensuplarının katılımı ile gerçekleşen 

tören ile kendisine emeklilik plaketi takdim edildi. Ayhan Yavrucu, tören-

de yaptığı konuşmada; “başta rahmetli Üzeyir Bey ve rahmetli İshak Bey 

olmak üzere, her zaman arkamda duran Yönetim Kurulumuza, beraber 

çalıştığım tüm profesyonel arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güçlü 

kadrosuyla Alarko, mevcut sağlam değer ve prensipleri gelecek kuşakla-

ra da aktarıldıkça varolmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu.

Kurucularımızın büyük önem verdiği kurumsallaşma sürecini başarılı bir 

şekilde yönetmiş, Topluluğumuzun yazılı kurallar ve prosedürlerle yöne-

tilen bir yapıya kavuşmasına, güçlü ve saygın bir şirket olmasına önemli 

katkılar sağlamış olan Ayhan Yavrucu’ya, Topluluğumuza yaptığı eşsiz 

hizmetleri ve katkıları için teşekkürlerimizi sunuyor, yaşamının bundan 

sonraki bölümünde mutluluklar diliyoruz.

T

Alarko Holding Genel Müdürü Ümit Nuri Yıldız 
İcra Kurulu Başkanlığına Atandı

larko Şirketler Topluluğu İcra Ku-

rulu Başkanlığına 01.10.2021 tarihi 

itibarıyla, 23 yıldır Alarko Şirketler 

Topluluğu’na hizmet vermekte olup, Alarko Hol-

ding A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yü-

rütmekte olan Sayın Ümit Nuri Yıldız atanmıştır. 

Alarko Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Baş-

kanı Sayın İzzet Garih yeni İcra Kurulu Başkanı 

Sayın Ümit Nuri Yıldız’ın atamasını şu cümleler 

ile duyurmuştur:

“Sayın Yıldız şirketimize katıldığı 1998 yılından 

itibaren, değerleri, yaklaşımları, tecrübesi, yöne-

tim anlayışı, müzakere yeteneği ve vazifelendiril-

diği konulara hakimiyeti ile her zaman kendisiyle 

çalışmaktan memnuniyet duyduğumuz bir takım 

arkadaşımız olmuştur. Son yıllarda üstlenmiş ol-

duğu Alarko Holding Genel Müdürlüğü görevin-

de de bu özelliklerini perçinlemiş, Alarko Holding 

Yönetim Kurulu’muzun tamamının onayı ile İcra 

Kurulu Başkanlığı görevine layık görülmüştür. 

Sayın Yıldız’ın günden güne gençleştirilmekte 

olan tüm birimlerimizle tam bir uyum içerisinde 

çalışacak bir vizyon, bilgi birikimi ve yönetim an-

layışına sahip olduğunu gözlemlemek bizleri çok 

memnun etmektedir. Ümit Nuri Yıldız ile birlikte 

Alarko Şirketler Topluluğu’nun yeni başarılara 

ulaşacağına inancımız tamdır. Bizlerle birlikte siz 

değerli Alarko ailemizin İcra Kurulu Başkanımız 

Sayın Ümit Nuri Yıldız’a her türlü desteği verme-

sini bekliyor, kendisinin de üstlenmiş olduğu bu 

yeni görevi daha önce almış olduğu görevlerde 

olduğu gibi başarı ile sürdüreceğine yürekten 

inanıyoruz. Bu yeni döneme girerken, Alarko Hol-

ding Yönetim Kurulu olarak kendisine görevinde 

başarılar diliyor ve tüm Alarko Şirketler Toplu-

luğu’muza hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını te-

menni ediyoruz.”

Ümit Nuri Yıldız iş hayatına, 1987 yılında Maliye 

Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda başlamış 

olup, bu kurumda çeşitli roller üstlenmiştir. Son-

rasında, 1997 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu 

Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunmuştur. 

1998 yılında Alarko Şirketler Topluluğu’na katı-

lan Sayın Yıldız, Denetim Grup Müdürü, Denetim 

Koordinatörü, Mali Analiz Sistem ve Yönlendirme 

Koordinatörü, ve Alarko Holding Genel Müdürü 

görevlerini yürütmüştür. Ümit Nuri Yıldız, lisans 

eğitimini 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal 

Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamla-

mış olup, University of Illinois’dan yüksek lisans 

derecesine sahiptir.

A
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Leyla Alaton, Ayvalık Business Forum’a Katıldı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, 
Global Marketing Summit’e Katıldı

larko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Fast 

Company dergisi tarafından düzenlenen Ayvalık Business 

Forum’a konuşmacı olarak katıldı. 24-25 Eylül tarihlerinde 

gerçekleştirilen ve Türkiye’nin önde gelen iş insanlarının katıldığı orga-

nizasyonda iş dünyasının geleceği ve bu geleceği belirleyecek olan yeni 

trendler konuşuldu. Yeni Dönem Gerçekleri: 2022 konulu panelde konu-

şan Alaton, pandemi dönemindeki yavaşlamanın herkesin kendisi ve ha-

yatla ilgili farkındalığını artırdığını ve insanların bu farkındalıkla konfor ala-

nından çıkıp yeni dünyanın şartlarına uyumlanmak için harekete geçmeye 

başladığını belirtti. Leyla Alaton, pandemi sonrası yeniden şekillenmeye 

başlayan iş dünyasında sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği kavramlarının 

ön plana çıkmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

rea Marketing tarafından düzenlenen ve 19 Ekim 2021’de on-

line platformda gerçekleştirilen etkinlikte Leyla Alaton, “Ge-

leceğin İş Dünyası/Top Agenda: Değişen Dünyada Liderlerin 

İş Dünyasına Yönelik Gelecek Beklentileri” oturumunda konuşmacı olarak 

yer aldı. Konuşmasında, bugünün global dünyasında bilgiye erişimin çok 

daha kolay ve bedava olmasının gelişim için ciddi bir fırsat oluşturduğunu 

belirten Leyla Alaton, bu erişimle kendini geliştirerek iş dünyasında ye-

rini almaya başlayan yeni jenerasyonun iş hayatında maaş ve yetkiden 

çok, anlam yaratma peşinde koştuklarını ve bu yolda kendilerine bir amaç 

sunan şirketleri tercih ettiklerini aktardı. Bu nedenle liderlerin artık, çalı-

şanlarının yaptıkları işin önemini ve anlamını kavramalarını sağlamaları 

gerektiğinin altını çizen Alaton, ayrıca son yıllarda şirketlerin gündeminde 

geniş yer bulan çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kavramları ile kadının 

iş dünyasındaki yerinin tartışılmasının ötesine geçilerek, hayatın doğal bir 

parçası olması gerektiğini belirtti.

A

K
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Alarko Gayrimenkul Genel Müdürü Harun Moreno, 
Boğaziçi Üniversitesi Executive MBA 
Diploma Törenine Katıldı

larko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 

A.Ş. Genel Müdürü Harun Moreno, 

geçtiğimiz günlerde yapılan Boğaziçi 

Üniversitesi Executive MBA diploma töreninde 

konuşmacı olarak yer aldı. Kendisi de aynı prog-

ramın 2002 yılı mezunu olan Harun Moreno 

konuşmasında; “Boğaziçi”li olmanın, “Boğaziçi” 

kültürünü içselleştirmenin önemini vurgularken, 

iş yaşamında edindiği tecrübelerini de yeni me-

zunlarla paylaştı.

A

larko Holding Stratejik Planlama Müdürü Tal Garih, Kariyer.

Net tarafından 2 Ağustos’ta gerçekleştirilen kariyer günleri 

etkinliğine konuk oldu. “Geleceğin İş Modelleri” konulu konuş-

masında; dijital dönüşümün kaçınılmaz ve müthiş fırsatlar doğurduğunu 

aktaran Tal Garih, dijital dönüşümün sürdürülebilir olması için insan odaklı 

yaklaşım gerekliliğine vurgu yaptı. “İnsan ve veri aslında bir bütündür ve 

bu dönüşümü yöneten insandır. Bu sebeple geleceğin iş modellerinde in-

sanı doğru yönetmek, yetenek çekmek ve korumak önemli” diyen Garih, 

bu dönüşümde doğa ve toplum bilinci olan anlayışlar kazanacağını yeni 

dünya hedeflerinin bütün paydaşlar için fayda sağlamak, gelecek nesillere 

daha da güzel bir dünya bırakmak olduğunu belirtti.

22-23 Eylül 2021 tarihlerinde dijital platformda gerçekleştirilen ve çok 

sayıda iş insanının katıldığı Maestro Liderlik Konferansı’nın Sosyal Sorum-

luluk ve Değer Yaratmak konulu paneline konuşmacı olarak katılan Tal 

Garih, yaptığı konuşmada kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin 

dünyanın geleceği ve iş dünyası açısından önemine vurgu yaptı. Sosyal 

sorumluluk algısının dönüşümüne de değinen Garih, bazı yaklaşımların 

başta sosyal sorumluluk olarak algılanırken, şu anda ise hayatta kalma 

meselesi ve iş gereksinimi haline geldiğini hatırlatarak dijital ekosistemler 

içerisinde, insana ve manalı misyonlara odaklanan akıllı yapıların kazanan 

stratejilere ve sürdürülebilirliğe yol açacağını, amaç ve fayda vurgularıy-

la markaları anlamlı ve sürdürülebilir kılacağını ve motivasyon ve takım 

ruhuna katkıda bulunacağından bahsetti.

Global Girişimcilik Networkü GEN Türkiye tarafından 9 Kasım’da aynı za-

manda GEN Türkiye İcra Kurulu Üyesi de olan Tal Garih moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen ve Instagram’dan canlı olarak yayınlanan Prof. Dr. Emre 

Alkin ile Girişimcilik ve Ekonomi konulu yayında bugün gelinen noktanın 

girişimciliğe etkileri tartışıldı. Yeni bakış açıları, çevikleşme ve yeni nesil iş 

modellerinin inovasyona ve öncülüğe yol açacağının konuşulduğu prog-

ramda, inovasyon için ödüllendirme yerine cesaretlendirme,deneysellik 

ve ağ yönetimi anlayışının gerekliliği vurgulandı. 

19-21 Ekim tarihleri arasında Eğitim ve Gelişim Derneği (TEGEP) tarafın-

dan 11. Eğitim ve Gelişim Zirvesi düzenlendi. Zirvenin, “İnovatif İş modelle-

ri ve Değer Yaratmak” konulu oturumuna katılan Tal Garih; “her konuda, 

değerlerle beraber bütünsel yaklaşım sergileyerek mekanik anlayıştan 

organik sistemlere devrim gözlemleniyor. Şimdi, cesaret, güven, yürek-

lendirme, öngörü, içgörü, vizyon, dayanışma ve işbirliği ile yeni yetkinlikler 

geliştirme ve mutlu takım anlayışıyla dünyayı yeniden tasarlama zamanı” 

şeklinde konuştu. Her şeyin özünde insan, takım ve sistemlerin olduğunu 

söyleyen Garih, anlamlı markalar yaratmaya giden yolun, “paydaşlarımı-

zın kalbinde ve zihninde nasıl bir iz bırakmak istiyoruz?” sorusuna odakla-

narak hareket etmesinden geçtiğini belirtti. 

 

A

Tal Garih, Dijital Platformdaki Çeşitli Etkinliklerde
İş Dünyasına Dair Görüşlerini Paylaştı
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Alarko Holding’den 
TEMA Vakfı’na Bağış

Alarko Akademi 
Eğitimleri Devam Ediyor

Alarko Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direktörü 
Pınar Yamaner, Yeni İK’da 5 Trendi Anlattı 

emmuz ve Ağustos aylarında ülkemizde meydana gelen or-

man yangınları neticesinde yok olan ormanlık alanların yeni-

den yeşertilmesi için başlatılan kampanyada, Alarko Şirketler 

Topluluğu olarak TEMA Vakfı’na her bir çalışanımız için bir fidan bağışında 

bulunduk. Alarko olarak, toplumsal konulardaki hassasiyetimizi ve çalış-

malarımızı bundan sonra da sürdüreceğiz.
2021 yılında Topluluk genelinde uygulanan “Alarko 101” eğitimleri ile, 

mevzuatlara uygun, sağlıklı ve güvenli bir iş hayatı konusunda farkında-

lık oluşturulurken, “Farkındalığımı Arttırıyorum” eğitimleri ile çalışanların 

yetkinlik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunarak performanslarını ar-

tırabilmeleri noktasında gelişim olanakları sunuldu. Eğitimlerin perfor-

mans değerlendirme sonuçları kapsamında çalışan ve yöneticisi arasın-

da gerçekleştirilen geri bildirim görüşmelerinde mutabık kalınan gelişim 

alanlarına hizmet etmesi amaçlandı. Bu kapsamda Topluluk genelinde 

“1.158 adamxsaat online”, “71 gün, 568 saat ve 12.008 adamxsaat canlı 

sınıf” eğitimı düzenlendi.

ünya Gazetesi’nde yayımlanan “Yeni 

İK’da 5 Trend: İK’nın Ajandasında Hangi 

Başlıklar Yer Alıyor?” konulu haber dos-

yasında, Alarko Holding A.Ş. İnsan Kaynakları Direk-

törü Pınar Yamaner’in de görüşlerine yer verildi. İn-

san kaynakları süreçlerinde yapay zekanın ön plana 

çıkacağını aktaran Yamaner, bugün insan kaynakları 

alanındaki 5 trendin “Çalışma ve Öğrenme Modelle-

ri”, “Çalışan Sağlığı Faaliyetleri”, “Teknolojiye Yatırım”, 

“Yapay Zeka Destekli İK Süreçleri” ve “Çeşitlilik, Eşitlik 

ve Kapsayıcılık” olduğunun altını çizdi.

T

D
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urt dışı basınından gördüğü yoğun ilgi ve aldığı ödüllerle ülke-
mizin tanıtımına katkıda bulunmaya devam eden Hillside Be-
ach Club, en iyi tatil deneyimini birçok farklı kriteri değerlendi-

rerek belirleyen prestijli turizm ödülleri Haute Grandeur’de, Dünyanın En 
İyi ‘Leisure’ Oteli seçildi. 

Her sezon bir önceki senenin üzerine çıkan hizmet ve yeni uygulamaları 
ile zor beğenenlerin gözdesi olarak anılan Hillside Beach Club, konakla-
ma sektöründe mükemmeliyetin simgesi olarak da tanımlanan ve Four 
Seasons, Ritz, Rosewood gibi zincir markaların da çeşitli kategorilerde 
katıldığı “Haute Grandeur” 2021 ödüllerinde global seviyede “Best Lei-
sure Hotel of the World” seçildi. Sahiplendiği “İyi Hissettirme” anlayışını 
tüm uygulamalarında gerçek anlamda yaşatan Hillside Beach Club “Most 
Unique Guest Experience - En İyi Misafir Deneyimi” kategorisinde de 
Avrupa’nın en iyisi seçildi. 

Haute Grandeur, farklı hizmet kriterlerini değerlendirerek, her alanda mi-
safirlerine eşsiz ve ilham verici bir tecrübe sağlayan kuruluşları ödül-
lendiriyor. Kalite ve mükemmelliyetin sembolü olan Haute Grandeur, 
değerlendirme kriterlerindeki detaylı süreç ile de sektördeki diğer ödül-
lerden ayrılıyor. Otellerin personel, hizmet ve yemek kalitesi, konumu, 
web sitesi ve sosyal medya etklinliği gibi özelliklerinin yanında, halk oyla-
ması ve misafirlerin geri bildirimlerini de puanlama sürecine katan Haute 
Grandeur ödülleri, 1 yıl boyunca devam eden detaylı bir değerlendirme 
sürecine sahip. Hillside’ın Trip Advisor, Expedia, Google +, Booking gibi 
online platformlarda alınan yorumlarını da analiz eden Haute Grandeur, 
güvenilir değerlendirme sistemi ile seyahat tutkunları tarafından oldukça 
prestijli bir ödül olarak konumlandırılıyor. 

Y

Hillside Beach Club 
Dünyanın En İyi “Leisure” Oteli Seçildi
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illside Beach Club ekibi, gönülden hizmetini devam ettirecek 
ekip arkadaşları ile tanışmak, yetiştirmek ve sektöre hazırla-
mak üzere sezon öncesinde yaklaşık 550 öğrenci ile kariyer 

günlerinde bir araya geldi. 

Bilkent Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 
Mersin Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 
ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi dışında dört farklı lise ve beş Mesleki ve 

Teknik Andolu Lisesi ile buluşan Hillside ekibi, öğrencilere Hillside yaşam 
tarzı ve oryantasyon programları hakkında bilgi verdi. 

Kat hizmetleri, yeme içme, ön büro, üretim departmanları, iş sağlığı ve gü-
venliği ile ilgili bilgi veren ve öğrencilerle sohbet eden Hillside departman 
yöneticileri ve insan kaynakları ekibinin görüşmeleri sonucunda seksen 
üç öğrenciye F&B, Üretim, Ön Büro, Rezervasyon, Misafir İlişkileri, Misafir 
Ağırlama ve İnsan Kaynakları departmanlarında staj imkânı sağlandı. 

H

Hillside Ekibi Kariyer Günlerinde 
Üniversite Öğrencileri ile Bir Araya Geldi
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stanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV)’nin sanat dolu dünyasını Hill-
side üyeleri ile buluşturan iş birliği kapsamında Hillside City 
Club ve Lale Kart üyeleri farklı ortak etkinliklerde bir araya 

geldi. Hillside Etiler içerisinde açılan Minoa Village’ın teras bölümünde 
gerçekleşen İstanbul Caz Festivali açılış buluşmasında Istanbul Caz Fes-
tivali Direktörü Harun İzer’in konuşması ardından genç caz gruplarından 
İpanema dinletisi gerçekleşti. 

Sanat Kulüpte iş birliğinin ikinci etkinliği ise Hillside Etiler açık hava sine-
masında davetli misafirlerin katılımı ile Cannes Film Festivali’nden ödül 
ile dönen François Ozon’un yönettiği “Everything Went Fine” filminin ön 
gösterimi oldu. İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan gösterim ön-
cesinde festivalden öne çıkan filmlerle ilgili sohbet gerçekleştirdi. 

İKSV Yaz & Caz Programı Hillside Beach Club’da Gerçekleşti 
İKSV’nin hazırladığı program ile Hillside Beach Club’da Temmuz ve Ekim 
aylarında iki farklı tarihte Yaz & Caz etkinlikleri de gerçekleşti. Festival 
Direktörleri ile sohbetler, canlı performanslar ve film gösterimleri ile dolu 
program Hillside misafirleri ile buluştu.

İ

İstanbul Kültür Sanat Vakfı 
ile Hillside İş Birliği, 
Farklı Etkinlikler ve Üye 
Buluşmaları ile Devam 
Ediyor

illside, iyi hissettirme misyonunun bir parçası olarak gördüğü 
sürdürülebilirlik kavramını 3 ana başlık altında topluyor. Çevre, 
insan ve yerele destek başlıkları ile doğal kaynakların korun-

ması, sorumlu tüketim ve atık yönetimi, insan kaynağının önemi, çevresel 
yönetimde sürdürülebilir projeler ve yerel üreticiler ile sürdürülebilir iş 
birliklerine odaklanarak uygulamalarını gerçekleştiriyor. 

Her biri farklı alanda çalışma, iyileştirme ve denetim gerektiren 10 adet 
sertifikaya sahip olan Hillside Beach Club, İngiltere Seyahat Örgütü 
ABTA’nın uyguladığı bir sürdürülebilirlik sistemi olan ve 160 adet sürdü-
rülebilirlik kriterini gerçekleştirerek alınabilen “Travelife Gold” sertifikasını 
dünyada alan sadece 1.000 otelden biri. Hillside Beach Club, sürdürüle-
bilirlik departmanın yürüttüğü uygulamalar ile bu yıl ayrıca İş Sağlığı ve 
Güvenliği ISO 45001 sertifikasını da yeniledi. Proaktif risk önleme ve iş 
sağlığı ve güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesi yoluyla güvenli, 
sağlıklı ve sürdürülebilir çalışmaya olan bağlılığı gösteren bu sertifika, iş 
kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, güvenli ve sağlıklı çalış-
ma ortamlarının sağlanması için tasarlanmıştır. 

H

Hillside, Çevre ve 
Sürdürülebilirlik Alanındaki 
Öncü Uygulamalarına 
Devam Ediyor
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inema tutkunları yıldızların altında film izleme keyfini yaz bo-
yunca her Salı ve Perşembe Başka Sinema ve vizyon filmleri 
seçkisi ile Hillside Etiler’de yaşadı. Başka Sinema seçkisinden 

ödüllü filmlere programında yer veren Hillside açık hava sineması prog-
ramında, merakla beklenen vizyon filmlerinin de ön gösterimlerini ger-
çekleştirdi. 

Cinecity Etiler, Size Özel Salonda Film İzleme İmkânı Sunuyor
Açık hava sineması sezonunun da bitmesi ile heyecanla beklenen vizyon 
filmleri Cinecity Etiler’in keyifli ortamında sezon boyunca izleyicilerle bu-
luşmaya devam etti. Sinemada film keyfini özleyenler, sadece ailesiyle 
veya arkadaş grubuyla özel ayrılmış sinema salonunda film izlemek için 
“Private Screening” seçeneğini tercih etti. Bir merkez içerisinde yer alma-
dığı için kolay ve güvenli erişilebilen, %100 taze hava ve tüm hijyen ön-
lemleri alınmış salonlarda sinema keyfi yaşamak isteyen izleyiciler, vizyon 
filmleri veya 90’dan fazla filmden oluşan arşivden seçim yapabildi. 

S

Sinema Tutkunları Hillside Etiler’de 
Açık Hava Sineması ve “Private Screening” Keyfini Yaşadı


