
Dünyamız

Alarko Şirketler Topluluğu 
olarak, öncü, güçlü ve saygın bir 
dünya şirketi olma vizyonumuz 
çerçevesinde yeni dönemde yeni 
projelere imza atarken, devam 
eden proje ve faaliyetlerimizde 
ilerlemeyi sürdürüyoruz. 

Taahhüt şirketimiz Alsim Alarko, 
Bükreş’te yapılacak olan metro 
projesi ihalesini kazanarak, 
Romanya’daki faaliyetlerine 
bir yenisini ekledi. İstanbullular 
tarafından açılması heyecanla 
beklenen Kabataş - Mecidiyeköy 
metro hattının ray kaynak 
töreni, İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sn. Ekrem 
İmamoğlu’nun katılımıyla 
gerçekleşti. 

Oldukça zorlu geçen kış şartlarında 
abonelerine kesintisiz hizmet 
ulaştırmak için ekipleriyle yoğun 
saha çalışmalarına devam eden 
MEDAŞ, diğer yandan MEDAŞ Sanat 
Galerisi’nde ev sahipliği yaptığı 
sergiler ile bölgenin kültür-sanat 
faaliyetlerine destek oluyor.

Sanayi ve Ticaret Grubu şirketimiz 
Alarko Carrier, 2022 yılındaki 
yatırımlarını Ar-Ge ve inovasyon 
odaklı yapmayı planlıyor. Ayrıca 
#iklimbizimişimiz sloganıyla 
üstlendiği iklim değişikliği 
farkındalık projesi kapsamında 
yaptığı iklim okuryazarlığı 
araştırması sonuçlarıyla farkındalık 
yaratmaya devam ediyor. 

Alarko Turizm Grubumuz, Hillside 
markasını Bodrum ile buluşturacak 
yeni projenin heyecanını yaşarken, 
yüksek kalitedeki hizmet anlayışı ve 
öncü uygulamaları ile sektörde fark 
yaratan Hillside Beach Club, pek 
çok ülkenin saygın gazetelerinde 
öne çıkmaya devam ediyor.

Tüm bu haberleri ve daha fazlasını 
dergimizin ilerleyen sayfalarında 
bulabilirsiniz. Keyifli okumalar 
dileklerimizle...
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Büyüyoruz

Alarko Şirketler 
Topluluğu olarak, 
yeni dönemde yeni 
projelere imza 
atarken, devam 
eden proje ve 
faaliyetlerimizde 
ilerlemeyi 
sürdürüyoruz.
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Alarko Turizm Grubu, 
“Hizmet İhracatı Şampiyonları” 

Listesinde Yer Aldı

“Ben Çocuğum” 
Sergisi Yoğun İlgi Gördü

SA
YF

A
 15Kristal Elma’dan Toshiba’ya 

Gümüş Elma

Alarko, Turner International ile 
İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Bükreş Henri Coanda M6 Metro Lot 1.1 
Projesinin İmza Töreni Yapıldı

Yeni Projeler ile
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abataş - Mecidiyeköy Metro hattı arasındaki rayların kaynak 

töreni, 3 Mart 2022 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye 

Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu, TBMM CHP Grup Başkan Vekili 

Sn. Engin Altay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Sn. Müsavat Dervişoğlu, CHP 

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra 

Kavuncu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve Raylı Sistem Daire Başkanı Dr. 

Pelin Alpkökin, Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İzzet Garih, kıy-

metli misafirlerimiz ve çok değerli Alsim Alarko çalışanlarımızın katılımı 

ile gerçekleştirilmiştir. 

İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’nun törende yaptığı konuşmada; Alsim 

Alarko’nun yapımını üstlendiği hattın birinci etabı olan Mahmutbey - Meci-

diyeköy arası 18 kilometrelik, 15 istasyonlu bölümünün işletmeye alındığı 

28 Ekim 2020 tarihinden bu yana, aylık ortalama yüzde 99,94 servis 

elverişliliği performansına ulaşan hatta 137.326 başarılı sefer gerçekleş-

tirilip, toplam 32 milyon yolcuya hizmet verildiği belirtilmiştir.

Törende ayrıca Fulya ve Yıldız İstasyonlarının 2022 sonunda açılacağı ve 

Kabataş’taki arkeolojik kazıların durumuna göre Kabataş İstasyonu’nun da 

2024’te hizmete girmesinin beklendiği de ifade edilmiş olup bu hedef-

lerin gerçekleşmesi için ekiplerimiz tüm gücüyle çalışmaktadır. Kabataş 

İstasyonu işletmeye alındığında bölgede; F1 (Taksim - Kabataş) Füniküler 

Hattı ve T1 (Bağcılar - Kabataş) Tramvay Hattı’na entegrasyon sağlanmış 

olacaktır.

Beşiktaş İstasyonu’nda yapılan arkeolojik kazıların tarihi eserlerin korun-

masına yönelik tedbirler alınarak çok hassas ve özenli bir şekilde devam 

ettiği de törende ifade edilmiştir. 

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

kültürel varlıklara da göstermemizin doğal bir sonucu olarak Kabataş ve 

Beşiktaş İstasyonları’nda arkeolojik kazı faaliyetlerimiz titizlikle sürdürül-

mektedir. Proje başlangıcından günümüze kadar Beşiktaş’ta 8.902 m3 ve 

Kabataş’ta 5.533 m3 arkeolojik kazı yapılmıştır. 

Gerçekleştirilen törende İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ve beraberin-

deki heyet gösterdikleri yüksek performans, emek ve başarı için de Alsim 

Alarko ve tüm çalışanlarını ayrıca tebrik etti.

Kabataş - Mecidiyeköy Hattında 
Ray Kaynak Töreni Yapıldı

K
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omanya’nın başkenti Bükreş’te yapılacak Henri Coanda Ulus-

lararası Havalimanı Metro Bağlantısı projesi Lot 1.1 kesimi için 

açılan ihaleyi kazanan Alsim Alarko-Makyol Ortak Girişimi ile 

Metrorex S.A. arasındaki sözleşme 8 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilen 

törenle imzalanarak yürürlüğe girdi. 

Alarko Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ümit Nuri Yıldız ve Alsim Alarko Genel 

Müdürü Ümit Boran’ın imzalamış olduğu sözleşme ile birlikte Romanya’da 

taahhütünü üstlenmekte olduğumuz proje sayımız üçe ulaştı.

 

Bükreş Ulaştırma ağının en önemli hatlarından birini oluşturacak proje 

kapsamında ;

•	 6,3 km Çift Tüp TBM Metro Tüneli

•	 6 Adet İstasyon 

•	 1 Adet Bağlantı İstasyonu

•	 3 adet Makas Bölgesi

•	 8 Havalandırma Şaftı

bulunmaktadır. Yaklaşık sözleşme tutarı 1,2 milyar Lei (245 milyon Euro) 

olan proje, 9 ay tasarım, 39 ay yapım ve 60 ay garanti süresi dahilinde 

anahtar teslim götürü bedelli olarak tamamlanacaktır.

Sadece inşaat işlerini içeren bu sözleşme kapsamında ;

•	 Dizayn

•	 Alt Yapı Deplasmanları

•	 İksa İşleri

•	 İstasyon Kaba İnşaat İşleri

•	 TBM Tünel işleri

•	 Çevre Koruma ve Trafik Düzenleme

imalatları bulunmaktadır.

Söz konusu projenin tamamlanması ile birlikte tek yönde 50 bin yolcunun 

taşınacağı ve mevcut metro ağının Uluslararası Havalimanı ile bağlantısı 

sağlanacaktır. Alarko’nun yurtdışında gerçekleştireceği ilk metro projesi 

olması açısından öneme sahip olan bu proje ile birlikte Romanya’daki iş 

hacmimiz yaklaşık 3,5 milyar Lei (Yaklaşık 700 milyon Euro) mertebesine 

ulaşacak ve 1.000 kişiye istihdam sağlanacaktır.

Bükreş Henri Coanda M6 Metro Lot 1.1 
Projesinin İmza Töreni Yapıldı

R
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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 

İstasyonu - Fevzi Çakmak İstasyonu arası 4 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 iş-

letmeye alındığı zaman Kaynarca Merkez istasyonunda Kadıköy – Kartal - 

Tavşantepe Metrosu ile Kaynarca - Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu’na, 

Pendik Merkez İstasyonun’da da Marmaray’a aktarma yapılabilecektir. 

Güncel durumda 10 adet çalışma sahasında faaliyetler yürütülmektedir. 

NATM ve TBM tünel açma teknikleri kullanılarak açılan tünellerde NATM 

üstyarı kazılarının %70’i altyarı kazılarının %28’i tamamlanmıştır. TBM tü-

nellerin de %22’si tamamlanmış durumdadır. Kaynarca İstasyonu’nda ar-

keolojik kazının tamamlanmasının ardından istasyon kazı iksa imalatlarına 

başlanmıştır. Pendik İstasyonu yer tesliminin ardından istasyon sahasında 

arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır. Arkeolojik kazı çalışmalarının 

ilerlemesi ile birlikte Pendik İstasyonu diyafram duvarı imalatlarına da 

başlanmıştır. Tüm sahalarda faaliyetler tüm hızıyla devam etmektedir.

İdare tarafından yer teslimlerinin geç yapılması nedeniyle 15 Mart 2024 

tarihinde tamamlanması planlanan projemizde %25’lik bir ilerleme kay-

dedilmiştir. 2024 yılında yolculu işletmeye başlaması planlanan Pendik 

Merkez - Kaynarca Merkez hattı sayesinde Pendik Merkez - Kaynarca 

Merkez istasyonları arasında 3 dk. içinde ulaşım sağlanacak ve saatte tek 

yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitede çalışacak bir metro hattı 

İstanbul’a kazandırılacaktır.

02 Mart 2022 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde, 

CTBUH Turkey (Council on Tall Buildings and Urban Habitat Turkey) ta-

rafından düzenlenen İstanbul’da Metro Zirvesi konulu bir etkinlik gerçek-

leştirildi. Yaklaşık 300 kişinin katılım sağladığı etkinlikte, Alsim Alarko’yu 

temsilen Proje Direktörü İsmail Eroğlu ile Metro İstanbul’dan Özgür 

Soy, Alstom’dan Esat Aydın, Prota Mühendislik’den Tolga Uçak ve İzmir 

Metro’dan Sönmez Alev konuşmacı olarak yer aldılar. 

Etkinliğe katılan sektör temsilcileri ve üniversite öğrencilerine “İstanbul’da 

Metro” işlerinin Tasarım, Yapım - Finansman, Sinyalizasyon - Metro Araç-

ları ve İşletme ana başlıklarını içeren sunumlar yapılmasının ardından, 

soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. Metrolardaki yapım işleri hakkında 

27 yıllık tecrübesini paylaşan Alsim Alarko Proje Direktörü İsmail Eroğ-

lu, Kabataş - Mecidiyeköy - Mahmutbey projesini ve Alarko tecrübelerini 

aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında bir metro işinin icra 

edilebilmesi için sözleşmenin imzalanmasından mobilizasyon tamamla-

nıncaya kadarki süreçleri anlatan Eroğlu, finansman aşamalarında karşı-

laşılan zorluklar, metro işlerini gerçekleştirmek için farklı departmanların 

koordine edilmesinin gerekliliği, proje yapımının tamamlanmasını mütea-

kip devam eden işletme-bakım-süpervizörlük görevleri gibi süreç detay-

larıyla ilgili bilgiler verdi. 

T

Kaynarca – Pendik – Tuzla Metro Projesi’nde 
TBM’ler İkinci Kesim Kazılarına Başladı

“İstanbul’da Metro” Zirvesi
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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 şehre ulaşım yolları üzerindeki yükü hafifle-

tecek olan Büyük Almatı Çevre Yolu projesi, yaklaşık olarak 2.000.000 

insana hizmet edecektir. Projenin tamamlanması, Almatı şehri ve çevresi-

nin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandıracak, Almatı şehir içi trafik yoğun-

luğunu azaltacak ve hava kirliliğinin minimuma düşürülmesinde önemli 

rol oynayacaktır.Proje garantörü Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve Alt-

yapı Kalkınma Bakanlığı, yüklenici Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret 

A.Ş / Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. / SK Ecoplant 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. 

İş programına göre sahada yapılan miktarların ana büyüklük bazında iler-

lemeleri;

BAKAD projesi Şubat ayı itibari ile %52 ilerleme seviyesine ulaşmış olup 

tüm hızıyla devam etmektedir.

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

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

ortak girişimi sayesinde hayata geçen ve hali hazırda devam eden pro-

jemiz, sağladığı istihdam ile hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Kazakistan 

Cumhuriyeti için büyük önem arzetmektedir. 

Ayrıca iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine ve ortaklık yaptığımız fir-

malar ile güçlü ilişkiler kurulmasına böylece kültürel etkileşimlerin art-

masına vesile olmaktadır.

B

BAKAD Projesinde Saha İmalatları 
Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Tanım Birim
Toplam 
Miktar Yapılan Kalan

% 
İlerleme

Gerçekleşen 
[km]

Kazı mio m3 12.1 10.2 1.9 84.44%  
Dolgu mio m3 8.6 7.0 1.6 81.57% 55 km

Soğuk Karışım 

Serimi

mio ton 2.8 1.1 1.7 40.09% 36 km

Sıcak Karışım 

Serimi

mio ton 1.6 0.5 1.1 29.82% 35 km

Agrega Miktarı mio ton 3.7 2.0 1.7 58.31%  
Köprü İşleri Bin m3 182.5 150.7 31.8 82.39%  
Menfez İşleri Adet 115.00 100.00 15.0 86.96%  
Su ve 

Kanalizasyon 

Deplase İşleri

Lokasyon 40.00 38.00 2.0 95.00%  

Gas Hattı 

Deplase İşleri

Lokasyon 22.00 22.00 0.0 100.00%  

Elektrik Hatları 

Deplase İşleri

Lokasyon 93.00 90.00 3.0 96.77%  

Telekom 

Deplase İşleri

Lokasyon 25.00 24.00 1.0 96.00%  
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Bükreş Çevre Yolu Projesi 
Lot 1 ve Lot 2 Yapım Faaliyetleri Devam Ediyor

Alsim Alarko, En Çok Çalışılmak 
İstenen İnşaat Şirketi Seçildi

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 5 Kasım 2020’de, Lot 1’de de 1 Mart 2021’de başla-

nan yapım faaliyetleri devam etmektedir. 31 Ocak 2022 itibarıyla Lot 2’de 

%40,71 ve Lot 1’de %21,95 fiziki ilerlemeye ulaşılmıştır. Saha faaliyetleri 

olarak büyük ve küçük sanat yapıları, viyadükler betonarme işleri, top-

rak işleri (kazı-dolgu), zemin iyileştirme faaliyetleri ve mevcut alt ve üst 

yapı hatlarında kalıcı aktarma işleri devam etmektedir. Projemizde kul-

lanılacak olan öngermeli prekast kiriş üretimi devam etmekte olup kiriş 

montajlarına da başlanmıştır. Beton santralları, asfalt üretim tesisleri gibi 

yardımcı tesislerin kurulum faaliyetleri tamamlanmış olup, üretim fali-

yetleri devam etmektedir. 

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

telekomünikasyon altyapı deplase işleri tamamlanmış olup, 110 kV dep-

lase işleri devam etmektedir. Lot 1 kesiminde ise ana güzergâha ait inşaat 

ruhsatı alınmış ve özellikle altyapı faaliyetlerinin yürütüleceği alanlarda-

ki ilave kamulaştırmalara yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. Mevcut 

kamulaştırma sınırlarının içinde kalan altyapı deplaseleri başlamış olup 

toprak işleri ile sanat yapıları faaliyetlerine devam edilmektedir. Her iki 

kesimde de yapım faaliyetleri eşzamanlı olarak devam edecek şekilde ve 

işleri süresinde tamamlama hedefiyle gereken kaynak, ekip ve ekipman 

mobilizasyonu planlanmıştır. 

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

ile bölünmüş, orta refüjlü 2x2 şeritli asfalt kaplamalı otoyoldur.

Lot 1 ve Lot 2 projelerimiz 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.

iscover The Talent ve DORinsight Araştırma işbirliği ile 2021 

yılının 21 markası seçildi. Türkiye’nin ilk ve en büyük online 

anket paneli NAPOLYON üzerinden, 182 üniversitenin yak-

laşık 2000 öğrencisine ulaşılarak yapılan çalışmada katılımcılar 21 

kategoride “EN”leri seçti. Yapılan değerlendirmede Alsim Alarko, “En 

Çok Çalışılmak İstenen İnşaat-Alt Yapı Şirketi” ödülünün sahibi oldu. 

Discovery The Talent Genel Müdürü Murat Ergün yapılan araştırmanın 

tamamen bağımsız bir anket çalışması olarak düzenlendiğini belirtti. 

DORinsight Araştırma Genel Müdürü Pınar Köseoğlu’nun sunumuyla 

gerçekleşen ödül töreninde keyifli anlar yaşandı ve ödül almaya ge-

len şirketlere ödülleri takdim edilerek hatıra fotoğrafları çekildi. Biz-

ler Alsim Alarko adına bu değerli ödülü almanın gururunu yaşıyoruz. 

Alarko’yu bir dünya markası yapan en değerli varlığımız insan kayna-

ğımızdır. Organizasyonu düzenleyen, değerlendirmede bulunan, bizleri 

onurlandıran ve ödüle lâyık gören herkese teşekkür ederiz. 

T

D
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Alarko, Turner International 
ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

larko’nun Bodrum’da başlamakta olduğu yeni Hillside otel in-

şaatı projesinde tasarım yönetimi ve inşaat yönetim hizmet-

leri konularında Turner International ile iş birliği anlaşması 

imzalandı. Alarko Merkez ofisinde gerçekleşen sözleşme imza töreninde 

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, Alarko Holding CEO’su 

Ümit Nuri Yıldız, Turner International Başkanı ve CEO’su Abrar Sheriff, 

Turner International Türkiye Genel Müdürü Mehmet Sami Kılıç, Alarko Tu-

rizm Grubu Genel Müdürü Edip İlkbahar ve Alarko GYO’nun Genel Müdürü 

Harun Moreno hazır bulundular. 

İzzet Garih ve Abrar Sheriff yaptıkları konuşmalarla bu ilk iş birliğine çok 

önem verdiklerini ve yakın gelecekte yeni özel projelerle bu birlikteliğin 

devamına inandıklarını ifade ettiler.

ABD’nin ve dünyanın en önde gelen inşaat proje yönetim firmalarından 

olan Turner Construction grubu ile Alarko arasında gerçekleşecek olan bu 

iş birliği ile etkin bir dizayn ve inşaat yönetim süreci yaşanacaktır. Hillside 

Bodrum otelinin inşaatı 2024 yılında tamamlanacaktır.

Turner International, Alarko’nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketinin 

sahip olduğu ve Alarko Hillside Leisure Grubu tarafından işletilecek, yak-

laşık 900 yataklı beş yıldızlı Hillside Bodrum Gündoğan otel ve tatil köyü 

için, tasarım koordinasyon yönetiminden başlayarak komple inşaat dö-

neminde devam edecek olan tüm inşaat aktivitelerinin yönetim sürecini 

gerçekleştirecektir. 

Alarko, bu proje ile turizm sektörünün en nitelikli markalarından biri olan 

Hillside’ı dünyanın en güzel tatil yörelerinden Bodrum’a getirmiş olacak.

A
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Erol Uçmazbaş: 2022’de Umuyoruz ki 
MEDAŞ Stadyumu’nda Şampiyonlar Ligi Müziği 
Dinleyeceğiz 

asın mensuplarıyla bir araya gelen Erol Uçmazbaş, toplantıda 

bu seneki dileğinin Konyaspor’u ilk ikide görmek olduğunu belir-

tirken 2022’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Şampi-

yonlar Ligi müziği dinlemenin hayalini kurduğunu belirtti. MEDAŞ, stadyum 

isim sponsorluk anlaşması ile Konyaspor’a destek vermeye devam ediyor. 

Yatırımların ve yapılan hizmetlerin konu olduğu basın toplantısında, yerel 

basının önemli isimleri, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Genel Mü-

dür Yardımcısı Eyüp Erduran ve MEDAŞ yöneticileri yer aldı.

Erol Uçmazbaş yaptığı sunumda, basın mensuplarına yapılan hizmetler 

hakkında detaylı bilgi verdi. Sunum sonrasında basın mensuplarıyla karşı-

lıklı görüş alışverişinde bulunulan basın toplantısında Uçmazbaş, “Hizmet 

verdiğimiz 6 il, 80.000 km2 alanda 3,5 milyon tüketiciye sürekli ve kaliteli 

enerji temin etmek öncelikli hedefimizdir” dedi.

Toplantıda yatırımlar konusuna da değinen ve 2021 yılında 1,17 milyar TL 

tutarında yatırımı tamamlamak üzere olduğunun bilgisini veren Genel Mü-

dür Uçmazbaş, 2022 yılında bu rakamı arttırarak 1,3 milyar TL yatırım 

yapmayı planladıklarını aktardı. Bu yatırımların kapsamının genellikle eko-

nomik ömrünü doldurmuş tesislerin yenilenmesi, alternatif yeni hatların 

yapılması, yeni yerleşim yerlerinin enerjilendirilmesi, havai şebekelerin 

yer altına alınması ve cadde-sokak aydınlatmalarından oluştuğunu aktar-

dı. Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarına önemli bütçeler ayırdıklarını belirterek 

tedarik sürekliliği ve teknik kalitenin artırılması, kullanılan malzemelerin 

yerli ve milli imkanlarla üretilmesi amacıyla 15,6 milyon liralık 21 Ar-Ge 

projesi yürütüldüğü bilgisini paylaştı.

Arıza Sayısı %35 Oranında Düştü

Erol Uçmazbaş, son 3 yılda arıza sayısı 35% oranında düşüş gösterirken, 

abone başına düşen kesinti sayısının 21% düşüş gösterdiğini, kesinti sü-

resinde ise 41% düşüş gözlemlenmiş olduğunu basın mensuplarına iletti. 

Hedefimiz %100 Müşteri Memnuniyeti

Yıllık çağrı sayısının 2 milyonun üstünde olduğu MEDAŞ Çağrı Merkezi 

ile ilgili Erol Uçmazbaş, “çağrı merkezimizde görevli 150 personelimizle 

186’ya ulaşabilirlik oranı %99,7’ye çıkmıştır ve çağrıların %98’ine 20 sa-

niye altında cevap vermekteyiz. Bu oranlarla EPDK Çağrı Merkezi Kalite 

Kriterleri’nin tamamını yakalamış bulunuyoruz. Müşterilerimizden çağrı 

merkezimize gelen her talep veya şikâyet kayıt altına alınarak müşterimi-

ze başvurusu ile ilgili bilgilendirme SMS’i gönderilmektedir. Ayrıca yapılan 

başvuru sonuçlandığında müşterilerimizi SMS ve/veya aranarak bilgilen-

dirmekte ve sorunun çözüldüğünü teyit etmekteyiz. 5 kişilik uzman ekibi-

miz ile 7/24 sosyal medyayı takip etmekte ve gelen talep/şikayetlere geri 

dönüş yapmaktadır. Düzenli olarak çağrı merkezimizle görüşen müşteri-

lerimizi arayarak aldıkları hizmetten memnuniyetlerini sorgulamakta ve 

alınan bilgiler ışığında kendimizi revize etmekteyiz” dedi. 

Memnuniyette Birinci

Genel Müdür Erol Uçmazbaş, MEDAŞ’ın, Enerji Bakanlığı tarafından yapı-

lan son 4 yılın müşteri memnuniyet anketinde memnuniyeti en yüksek 

dağıtım şirketi olarak 2 kez 1., 2 kez 2. olduklarını, TEDAŞ tarafından her 

ay düzenli olarak yapılan müşteri memnuniyet anketinde ise 21 elektrik 

dağıtım şirketi arasında son 3 yıldır 1. oldukları bilgisini paylaştı.

Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Kış şartlarından dolayı elektrik enerjisi kesintilerinin yaşandığına değinen 

Uçmazbaş, bu yıl yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı MEDAŞ olarak 

hazırlıklarını sürdüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: Bizim vizyo-

numuz; hizmet bölgemizdeki vatandaşımıza sürekli enerji temin etmek. 

Elektrik arızasının teknik olarak sıfır olması mümkün değil, ancak bunu 

asgari seviyeye indirmeye çalışıyoruz. İletimi sağlamak ve bölgeye daha 

az süre enerjisiz kalma imkânı sağlamak gerekiyor. Aynı zamanda da kali-

teli enerji sunmamız gerekiyor. Bütün bunları iyi bir organizasyon ve tek-

nolojiyle yapabiliriz. Bu çerçevede teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz. 

Eğitim- Sosyal Sorumluluk

Sektörel anlamda çalışanlarını geleceğe hazırlayarak donanımlı bir şekil-

de gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla; idari, teknik, kişisel gelişim 

konularında eğitimler düzenleyerek yılda ortalama 140 bin saat eğitim 

verdiklerini belirten Erol Uçmazbaş, elektrik dağıtım hizmetlerinin yanı 

sıra sosyal sorumluluk projeleri ile doğal yaşamın korunması ve çevre 

duyarlılığı için de çalışmalarda bulunduklarını ifade etti. 

B
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MEDAŞ, Kışa Yönelik Çalışmalarına 
Ara Vermeden Devam Ediyor

Meram Enerji Grubu, Geleneksel 
Meram Günü’nde Buluştu

eram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ), kış mevsiminde tüketici-

lerine daha kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti ver-

mek için, sorumluluk alanında bulunan 80.000 km2 hizmet 

alanında 13.150 trafo, 94.000 km hat uzunluğunda bakıma ihtiyacı olan 

trafo ve hatların bakımına ara vermeden devam ediyor.

2021 yılı planlı bakım çalışmaları kapsamında 300 personel ile 80.000 

kilometrekarelik alanda Ekim ayı sonu itibarıyla 4.300 adet dağıtım tra-

fosu, 8.500 kilometre uzunluğundaki enerji nakil hattı ve 90.000 elektrik 

direğinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca bakım çalış-

ması kapsamında göçmen kuşlar başta olmak üzere diğer kuş türlerinin 

elektrik akımına kapılmaması için EPDK tarafından kabul edilen “Orta Ge-

rilim Havai Hat İzolasyon Malzemelerinin Yerli Ve Milli İmkanlar İle Üretimi 

ve Uygulaması” projesi kapsamında geliştirilen izolasyon malzemeleri de 

kullanılarak yaklaşık 50 km uzunluğundaki enerji nakil hattında iyileştirme 

ve bakım çalışmaları tamamlandı. 

“Arıza Sayı ve Sürelerini Düşürmeye Yönelik Bakımlara Önem Verilmek-

tedir”

Sahada özverili şekilde bakım çalışmaların devam eden MEDAŞ, bakım 

yapılan şebekedeki arıza sayılarında düşüş yaşandığı ve kalıcı arıza sebep-

lerini büyük ölçüde gidererek müşteri memnuniyetini artırdığını bildirdi.

“Çevreci ve Doğal Yaşamı Destekleyen Bir Anlayış”

Elektrik direklerinin üzerinde bulunan izolatörlere izolasyon çalışmaları 

yapan MEDAŞ, farklı canlı türleri ve bazı kuş türleri için ölümcül risk oluş-

turabilecek durumların önüne geçerek doğal hayatın ve canlı türlerinin 

çeşitliliğinin korunmasını desteklemekle beraber elektrik kesintilerinin 

önüne geçmektedir.

alışan motivasyonunu her zaman ön planda tutan Meram 

Enerji Grubu şirketleri, 3. kez düzenlenen geleneksel “Meram 

Günü” nde bir araya geldi. 2021 yılının genel değerlendirmesi-

nin yapıldığı gecede gerçekleştirilen ödül töreninde başarılı olan çalışan-

lara da ödülleri verildi. 2021 yılında görevlerinde üstün başarı gösteren 

çalışanlara “Altın Rozet” ve müşteri memnuniyetine önem veren çalışan-

lara “Müşteri Velinimetimizdir” ödülleri verildi. Ayrıca Şebeke Otomasyon 

Projesi’nde göstermiş oldukları başarılarından dolayı Şebeke Otomas-

yon Projesi ekibi ise teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Gece, MEPAŞ Ge-

nel Müdürüİlker Arslanargun ve MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’ın 

konuşmaları ile devam etti. Gecede konuşan MEDAŞ Genel Müdürü Erol 

UÇMAZBAŞ, “İnsan kaynağı en önemli sermayemizdir. Çalışanların mut-

lu ve huzurlu olmadığı bir yerde başarının gelmesi mümkün değildir. Bu 

kapsamda biz yöneticilerin en önemli görevi çalışanlarımıza hak ettikleri 

değeri vermek ve bu tür geceler ile de verilen bu değerin gösterilmesi-

ni sağlamaktır. Tüm zorluklarına rağmen iyi bir yıl geçirmemizi sağlayan 

tüm çalışanlarımıza ben buradan şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep 

birlikte giderek artan hizmet kalitemizi daha da artırarak, bölgemize en 

güzel şekilde hizmet vereceğiz.” dedi.

M
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“Ben Çocuğum” Sergisi Yoğun İlgi Gördü 

MEPAŞ Tarafından Elektriğin Tarihçesi ve Enerji 
Verimliliği Sergisi Düzenlendi

erçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz 

ettiren MEDAŞ, MEDAŞ Sanat Galerisi’nde sanatseverleri bir 

araya getirmeye devam ediyor. UCİM Konya İl Temsilciliği ön-

cülüğünde, MEDAŞ ve Kaleli Sanat Akademisi iş birliğiyle, MEDAŞ Sanat 

Galerisi’nde “Ben Çocuğum” temasıyla resim sergisi düzenlendi.

‘Sanat Çocuğun Kalbindedir’ 

Gerçekleştirilen serginin paydaşlarından Kaleli Sanat Akademisi Sahibi 

Muhsin Kaleli, “Sanat çocuğun kalbindedir. Sanat sayesinde çocuklarımı-

zın hayalgücü gelişir. Çocuklarımıza yön vermek, çocuklarımızı teşvik et-

mek, onları daha ileriye götürebilmek ebeveynlerin borcu. Onların renkli 

dünyalarını daha da renklendirebilmek, daha da ileriye taşıyabilmek biz-

lerin görevi. Böyle güzel bir oluşumda bize kapılarını açan MEDAŞ Sanat 

Galerisi’ne ve Galeri Sorumlusu Emre Kırkımcı’ya teşekkür ederim” ifade-

lerini kullandı.

‘Hayal Dünyalarına Bayıldım’ 

UCİM Konya İç Anadolu Bölge Temsilcisi Özlem Bilgi, “UCİM şu an 75 bini 

aşkın üyesiyle tüm Türkiye’de çalışmalar yapıyor. Bugünkü sergimizin 

amacı da UCİM’in yola çıkış amacındaki gibi; konuşan, susmayan çocuklar 

yetiştirmek. Onları sağlıklı, ülkelerine, faydalı bireyler olarak yetiştirmek 

istiyoruz. Sergimizde çok farklı gruplardaki çocuklarımızın resimleri var. 

Hayal dünyalarına bayıldık. Umarım bu sergi onlar için bir ışık olur. Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi “Sanatçı el öpmez, sanat-

karın eli öpülür.” Bugün burada resim yapan çocuklarımızın ellerinde öpü-

yorum” ifadelerini kullandı.

2 Mayıs 2007 tarihli ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5627 

Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının ön-

lenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve 

çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında ve-

rimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynak-

lar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının 

ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri düzenlenmektedir.

Meram Elektrik Perakende Satış A.Ş. (MEPAŞ), enerji verimliliği haftasında 

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde “Elektriğin Tarihçesi ve Enerji Verimliği” konulu 

sergi açılışı gerçekleştirdi. Açılışa Konya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, Çev-

re, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik, MEPAŞ Genel Mü-

dürü İlker Arslanargun ve sanatseverler katıldı. Öğrenci ve öğretmenler 

tarafından yoğun ilgi gören sergide MEPAŞ, ‘Enerjimizi tüketmeyelim, ge-

leceğimizi yok etmeyelim’’ sloganı ile öğrencilere tohum kalem hediye etti.

Düzenledikleri sergi ile enerji tasarrufuna dikkat çektiklerini belirten Ge-

nel Müdür İlker Arslanargun, “Enerji Verimliliği Kanunu gereği Ocak ayının 

ikinci haftası enerji verimliliği haftası olarak ilan edildi. Enerji ve Tabii Kay-

naklar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, sivil toplum kuruluşları 

ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu kapsamda etkinlikler 

düzenleniyor. Biz de MEPAŞ olarak bu etkinliklerin dışında kalamazdık. 

Özellikle ilköğretim, ortaöğretim ve lise düzeyindeki öğrencilerimize ener-

jinin verimli kullanılması ve tasarrufuyla ilgili bazı farkındalıklar yaratmak 

adına bu sergimizi düzenledik’’ şeklinde konuştu. Açılan serge, 2 hafta bo-

yunca sanatseverler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

G
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MEDAŞ, Elektrik Mühendisleriyle 
İstişare Toplantısında Buluştu

Kaçak Enerjiyle Mücadelemiz Tüm Hızıyla Sürüyor 

izmet bölgesinde düzenli olarak paydaşlarıyla toplantılar ger-

çekleştiren MEDAŞ, iletişim çalışmaları ve istişare toplantıları-

na devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik Mühendisleri Odası ile 

gerçekleştirilen toplantıya, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, Elektrik 

Mühendisleri Odası (EMO) Konya Temsilcisi Özkan Keskin, Temsilci Yardım-

cısı Selçuk Topal, Genel Müdür Yardımcısı Halil Coşkun Tunçez, Tüketici 

Hizmetleri Müdürü Mustafa Sağlam, Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul 

Müdürü İlkay Yüksel, Proje ve Kamulaştırma Müdürü Ethem Konar, Şebe-

ke Otomasyon Müdürü Süleyman Kırışıkoğlu ile Konya’da çalışan elektrik 

mühendisleri katıldı. Toplantıda; enerji talepleri, proje onayı ve tesis kabul 

süreçleri görüşülürken sektör temsilcileri tarafından uygulamalar sıra-

sında yaşanan sıkıntılar da dile getirildi ve çözüm yolları görüşüldü. Sektör 

temsilcileri, MEDAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş’a gerçekleştirilen çalış-

malar ve düzenlenen istişare toplantıları için teşekkürlerini iletti. 

EDAŞ, planlanan yatırımlarına devam ederken, bir yandan da 

müşterilerin kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi almasını sağ-

layabilmek adına kaçak elektrik kullanımı ile mücadelesini ara-

lıksız sürdürüyor.

Gece gündüz yaptığı çalışmalarla kaçak elektrik kullanım oranını özelleş-

tirilmesinden bu yana %9’dan %6’ya düşüren MEDAŞ, 2021 yılında he-

deflerini gerçekleştirdiği gibi kaçak elektrik kullanımının tespiti ve ortadan 

kaldırılması yönünde 2022 yılında da yeni projelerini hayata geçirmek için 

çalışmalarına devam ediyor. 

Kaçak elektrik kullanımının ülke ekonomisine zarar verdiğine dikkat çeken 

MEDAŞ yetkilileri, “Ekiplerimizce yapılan tespitlerde abonesiz kullanım ol-

duğu ve kaçak elektrik kullandığı tespit edilen abonelerin çoğunda direk-

ten ve yer altı hattından harici hat ile çekilen kablolar bulunduğu görülü-

yor. Bu durumdaki bağlantılara hızla müdahale ediliyor ve zabıt tutularak 

yasal işlem süreci başlatılıyor” dedi. Yetkililer, kaçak elektrik kullanımının 

enerji verimliliği, kaliteli elektrik kullanımının yanı sıra, can ve mal güven-

liği açısından da önemli olduğunun altını çizerek, kaçak elektrik kullanımı-

nın ise şebekedeki yükü artırarak elektrik kesintisi ve gerilim düşümü gibi 

olumsuzluklara neden olduğunu, enerjide teknik kaliteyi olumsuz yönde 

etkilediğini belirtti.

H
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MEDAŞ Ekiplerinin Kar Nöbeti Devam Ediyor

MEPAŞ’tan Lösemili Çocuklara 
Turuncu Maskeyle Destek

MEPAŞ’tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Anlamlı Ses

eram Elektrik Dağıtım A.Ş., hizmet bölgesini etkisi altına alan 

şiddetli kar yağışına karşı saha çalışmalarını aralıksız sürdü-

rüyor. Zorlu hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklara 

karşı MEDAŞ ekipleri, günün her anı kar nöbeti tutuyor. Hava muhalefetinin 

yoğun olduğu bölgelere yönlendirilen toplam 900 kişilik ekip ve 210 araç 

ile sahada bulunan MEDAŞ, zorlu hava şartlarında enerji sürekliliği için ça-

lışmalarına devam ediyor. MEDAŞ tarafından yapılan açıklamada, il ve ilçe 

merkezleri ile bölgedeki kırsal kesimlerde de etkisi devam eden şiddetli kar 

yağışı nedeniyle yaşanabilecek arızalara en hızlı şekilde müdahale edildiği be-

lirtilirken, MEDAŞ ekipleri dış etkenlere bağlı olarak hatlarda oluşan arızaları 

giderip kesintisiz enerji sağlayabilmek için durmaksızın çalışmalarını sürdü-

rüyor. Aynı zamanda abonelerin aramasına gerek kalmadan SMS ile arıza/

kesinti bilgilendirmesinde bulunan MEDAŞ, 150 kişilik çağrı merkezi ekibiyle 

gelen ihbarları ilgili birimlere ileterek hızlı çözüm üretiyor. 

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda LÖSEV bu yıl da “Maskemi Takarım 

Hayalime Koşarım” mesajı lie dikkat çekti. Çocukluk çağı kanserleri içinde en 

sık görülen lösemiye, haftanın ve löseminin rengi olan ‘turuncu’ ile çocuklara 

umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görev-

ler vurgulandı. LÖSEV bu anlamlı haftada herkese turuncu maske takma 

çağrısında bulundu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan MEPAŞ çalışanları, umudu 

ve iyiliği simgeleyen turuncu maskeyi takarak farkındalığın bir parçası oldu. 

MEPAŞ ailesi “Lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar ve ailelerinin mü-

cadelelerinin farkındayız, yanlarındayız” mesajları ile sosyal medya hesapla-

rından turuncu maske ile tüm şubelerinde çektirdikleri fotoğraf ve videoları 

paylaşarak farkındalık yarattı.

1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak 

amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen 25 Kasım Kadınlara Yönelik 

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde bu yıl da çeşitli etkinlikler 

düzenlendi. MEPAŞ, Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin öncülük ettiği “Sen 

de Bir Ateşböceği Yak” isimli 16 günlük aktivizm kampanyasına katılarak 

kadın haklarının savunulmasına yönelik desteğini gösterdi. %53 kadın is-

tihdamı sağlayan MEPAŞ, çalışanlarının seslerini kaydederek kadınların 

daha özgür ve şiddetten uzak bir hayat yaşayabilmesi için #ateşböcekleri 

kampanyasına destek verdi. Kampanya, kadınlara yönelik şiddete dikkat 

çekerken, herkesi şiddete tanık olduklarında neler yapabilecekleri hakkın-

da bilgilendirmeye, şiddete kayıtsız kalmayarak şiddete maruz bırakılan 

kadınların sesi ve gücü olmaya davet etti. 

M



GRUBUENERJİ

14

MEPAŞ’a Sıfır Atık Belgesi

MEPAŞ’tan Sevimli Dostlara Bir Kap Sevgi Projesi

MEPAŞ Dijital Dönüşüme Hız Kazandırdı

EPAŞ, sürdürülebilirlik anlayışı kapsamında daha yeşil ve daha 

temiz bir Dünya için gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21 

Aralık 2021 tarihinde “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Gelecek ne-

sillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefleyen Meram Elektrik 

Perakende Satış A.Ş.’nin sıfır atık uygulamasına ilk olarak Genel Müdürlük 

binasında odalarda bulunan çöp kovaları kaldırılarak; her kata mavi, gri, 

kahverengi geri dönüşüm kutuları ve atık toplama kumbaraları yerleştiri-

lerek başlandı. MEPAŞ, Sıfır Atık Projesi kapsamında günlük hayatta sıkça 

kullandığımız kağıt, plastik, cam, metal ve organik atıklar gibi binlerce ma-

teryali ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırıyor. İsrafın önlenmesi, kay-

nakların daha verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin 

toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesine katkıda 

bulunmak amacıyla aldığımız bu belge sayesinde harcadığımız enerjiyi, ka-

zanıma dönüştürerek hayatı aydınlatmaya devam ediyor.

eram Elektrik Perakende Satış A.Ş. elektrik tedarik hizmetle-

rinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. 

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeye özen gösteren 

MEPAŞ, projeleriyle hayatın her alanına dokunmaya devam ediyor. 

Soğuk kış günlerinde, önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan 

MEPAŞ, kedi ve köpeklerin kış şartlarında barınabilmesi için sevimli dost-

lar için hazırladıkları yuvaları ve mama kaplarını şirketin farklı noktalarına 

konumlandırdı. Çalışanlar da bu projeye kaplara hem mama, su hem de 

artan yemekleri bırakarak destek oluyor. MEPAŞ, bir yandan sokak hay-

vanlarına hayat olurken, bir yandan da örnek teşkil ederek bölge halkının 

farkındalığını artırmayı ve çocuklara hayvan sevgisi aşılamayı hedefliyor.

EPAŞ 2016 yılında Online İşlem Merkezi (OİM) projesi ile dijital-

leşmenin ilk adımını atarak, 2019 yılında mobil uygulamanın da 

devreye girmesi ile bugün yaklaşık 1.000.000 işleme aracılık 

etti. Günlük ortalama 500+ müşteri, iş ve işlemlerini bu kanallar aracılılığı 

ile gerçekleştirmektedir. 

Mevzuat değişikliği ile abonelik başlatma hizmetinin de dijitalleşmesiyle, 

e-Devlet ve Türksat tarafı ile olan işbirliği çerçevesinde dijital kanallardan 

mesafeli abonelik sözleşmesini sektöre öncülük ederek ilk olarak hayata 

geçiren şirket oldu. MEPAŞ, dijital dönüşüm alanındaki çalışmalarına, baş-

ta müşterilerinin, sonrasında çalışan ve paydaşlarının iş ve ihtiyaçlarını 

kolaylaştırma misyonuyla aralıksız devam ediyor.

M

M

M



15

GRUBUSANAYİ VE TİCARET

Kristal Elma’dan Toshiba’ya Gümüş Elma

Alarko Carrier Yeni Yıldaki Yol Haritasını Açıkladı

u yıl 33. yılını kutlayan “Kristal Elma”, 

yaratıcılığı ödüllendirmeye devam edi-

yor. Türkiye’de pazarlama iletişiminin 

yaratıcılık düzeyini yükseltmeyi, ajansların, çalışan-

ların ve uygulamaya katkıda bulunan paydaşların öz-

gün başarılarını belgelemeyi amaçlayan Kristal Elma 

Ödülleri; Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda düzenlenen 

törenle sahiplerini buldu. Törende Toshiba, “FİLM/ TV 

SİNEMA/ Elektronik, Beyaz ve Dayanıklı Eşya” kate-

gorisinde Gümüş Elma ödülünü kazandı.

Toshiba, yaz sıcağını etrafınızda 12 kişinin aynı anda 

ütü yapması olarak vurgulayan, multi split klima 

kampanyası için hazırladığı reklam filminde yaz ay-

larının nemli ve sıcak havasını yoğun bir şekilde his-

settiren ütücüleri başrole taşımıştı. Yaz sıcaklarında 

ferahlatan içeriğiyle beğeni toplayan Toshiba, “Son 

Ütücüler”i evlerden gönderen reklam filmi ile Kristal 

Elma Ödülleri’nde ödül aldı.

larko Carrier Genel Müdürü Cem Akan “2021 yılı değerlen-

dirmesi ve yeni yıldaki yol haritamız” başlıklı bir webinar ger-

çekleştirdi. 24 Aralık’ta Alarko Carrier çalışanlarına yönelik 

düzenlenen ve Alarko Carrier İnsan Kaynakları Departmanı’ndan Seda 

Özgün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda Cem Akan, ekono-

mik krizin, yükselen enflasyon ve aşırı dengesiz döviz kurlarının damga 

vurduğu 2021 yılı tecrübelerini değerlendirip Alarko Carrier’ın yeni satış 

kanalları ve yeni ürünlerle büyüme hedefli 2022 vizyonu hakkında bilgi 

verdi. Cem Akan, konuşmasının ardından çalışanlardan gelen geniş pers-

pektifteki soruları yanıtladı.

B

A
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“Bu Yıl da Gelişim ve İnovasyon 
Odaklı Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz”

r-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şir-

ketleri” araştırma sonuçlarına göre, 2020 yılında Ar-Ge’ye 

ayırdığı 13 milyon TL’nin üstünde kaynakla 131. sırada yer 

alan Alarko Carrier’ın Ar-Ge çalışmalarını, Alarko Carrier Fabrikalardan 

Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çopur anlattı.

Alarko Carrier’ın kurulduğu günden bu yana iklimlendirme sektörünün 

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

sek teknoloji ürünler geliştirdiğini vurgulayan Çopur, 47 kişilik Ar-Ge eki-

binin geliştirdiği yenilikçi ürünlerin 65 ülkeye ihraç edildiğini hatırlatarak 

şunları söyledi:

“Bu sene ciromuzun yaklaşık yüzde ikisini Ar-Ge yatırımlarına ayırdık. 

Ürünlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla Ar-Ge tesislerinde TÜBİTAK ve 

üniversiteler ile ortak çalışmalar, testler yaptık. Carrier’dan yapılan tek-

noloji transferleri ile ürünlerimizde önemli geliştirmeler sağlıyoruz. ‘Ar-

Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri’ araştırma 

sonuçlarına göre, 2020 yılında Ar-Ge’ye ayırdığımız 13 milyon TL’nin üs-

tünde kaynakla 131. sırada yer aldık. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası tarafın-

dan her yıl gerçekleştirilen ‘Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

2020’ araştırma sonuçlarına göre bir önceki yıla kıyasla yüz basamak bir-

den atlayarak 258. sıraya yükseldik. Bu yıl da gelişim ve inovasyon odaklı 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

2022 yılındaki yatırımlarımızı Ar-Ge ve inovasyon odaklı yapmayı hedef-

liyoruz. Carrier’ın bağlı bulunduğu tüm bölgelerde uygulanan Carrier Ex-

cellence işletim sistemi bizim üretim tesisimizde de uygulanıyor”.

Alarko Carrier Fancoil Laboratuvarını Bu Yıl İçinde Açıyor

Alarko Carrier, rooftop ve klima santrali labotratuvarına ek olarak bu yıl 

içinde fancoil laboratuvarını da açıyor. Carrier markası ile hem iç hem dış 

pazarda piyasaya sürülecek fancoil projesinin lansmanı Ocak 2022’de ya-

pıldı. Önümüzdeki yılda markanın özellikle sirkülasyon pompası ve ısıtma 

ürünleri için Ar-Ge yatırımları olacak. Sirkülasyon pompasında ise yeni 

kapasiteli ve bina otomasyonlu ürünler piyasaya sunulacak. Ayrıca 2022 

Eylül ayında markanın yeni kombisi, yıl sonunda ise 425kW’a kadar yo-

ğuşmalı yer kazanları satışa sunulacak. Bunların yanı sıra şirketten ya-

pılan açıklamada Amerika pazarı için müşterisine özel geliştirdiği duvar 

tipi kazanların Ar-Ge çalışmaları tamamlandığı ve kazanların Amerika’ya 

saha testleri için gönderildiği belirtildi.

“A
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Alarko Carrier’dan Gerçek Konfor Mobil Uygulaması 
izmette, üretimde kalite” temel ilkesi ile 67 yıldır sektöre yön 

veren Alarko Carrier, mobil uygulaması ile kullanıcılarının ih-

tiyaçlarını satış sonrasında da en iyi şekilde karşılıyor. Alarko 

Carrier mobil uygulamasını indirerek klima, kombi, ısı pompası ve satın 

almış olduğunuz daha pek çok çeşit iklimlendirme ürünü ile ilgili satış son-

rası ihtiyacınız olan bilgilere kolayca erişebilirsiniz. Ürün dokümanları ve 

yardımcı videolar sayesinde gerek ürünle alakalı gerekse de ürün kulla-

nımı ve problemlerle alakalı detaylara ulaşabilir; ürünün garanti süresini 

takip edebilir ve dilerseniz ek bakım, garanti paketlerini inceleyebilirsiniz.

Satış Sonrası İhtiyacınız Olan Destek Alarko Carrier - Gerçek Konfor 

Uygulaması’nda

Alarko Carrier’dan bir iklimlendirme cihazı satın aldıktan sonra tüketicinin 

tüm olası soruları için bu uygulamayı kullanması yeterli oluyor. Kullanıcı-

lar, Alarko Carrier – Gerçek Konfor mobil uygulamasını iOS veya Android 

işletim sistemli cihazına indirerek, satın almış olduğu ürünle ilgili merakını 

giderebiliyor ve çok daha fazlasına ulaşabiliyor. Tüm bunlar için yapılması 

gereken tek şey kayıt işlemi tamamlandıktan sonra satın alınan ürünün 

ve/veya ürünlerin QR kodlarının okutularak sisteme eklenmesi. Ürünün 

QR kodunu sisteme ekledikten sonra:

•	 İlgili ürünün garanti belgesine ulaşılabilir,

•	 Ürünle ilgili dokümanları incelenebilir,

•	 Ürünle ilgili yardımcı videoları izlenerek, merak edilen sorular yanıt-

lanabilir.

Ürünü satın aldıktan sonra ihtiyacınız olan destek Alarko Carrier – Gerçek 

Konfor uygulamasında sizleri bekliyor.

Klima, Kombi ve İklimlendirmeye Dair En Güncel Kampanyalar

Klima fiyatları ve kombi fiyatları gibi iklimlendirme sektörünün en popüler 

ürünlerine dair en güncel kampanyalar da Alarko Carrier – Gerçek Konfor 

mobil uygulamasından takip edilebiliyor. Uygulamanın avantajları bunlar-

la da sınırlı değil. Kullanılan iklimlendirme cihazında herhangi bir arıza ya 

da servis gereksinimi olması durumunda uygulama üzerinden kolayca 

“servis randevusu” oluşturulabiliyor. Böylece klima tamiri ve kombi tamiri 

gibi en sık ihtiyaç duyulan tamir süreçlerinde randevunuzu uygulama üze-

rinden “tek tık” kolaylığıyla oluşturabiliyorsunuz. 

Üstelik uygulama size hatırlatıcı bildirimler göndererek garanti süresi biti-

mi gibi önemli konuları da atlamamanızı sağlıyor.

“H
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Carrier’dan Bina Sahipleri ve Tesis 
Yöneticileri İçin Önemli Webinar

larko Carrier, düzenlediği “Daha Sağlıklı Bir Gelecek 

İç Mekânlarda Başlar: Ticari Yapılar” isimli webinar-

da, işyerine geri döndüklerinde çalışanların refahı 

konusunda anlamlı ve kalıcı etki yaratabilmek için bina sahipleri 

ve tesis yöneticilerinin neler yapabileceğini anlattı. 8 Aralık Çar-

şamba günü düzenlenen webinara konuşmacı olarak Dr. Joseph 

G. Allen, DSc, MPH, Sağlıklı Binalar Başkan Yardımcısı Greg Al-

corn, Global Ticari Havalandırma ve İklimlendirme Ekipmanları 

Yönetici Direktörü Vineet Kashyap ve LenelS2 Genel Müdürü, 

EMEA’dan Ashun Jilani katıldı. Webinar katılımcılarına iç mekân 

hava kalitesinde sağlanabilecek iyileştirmelerin, kullanım dü-

zeylerini yönetmenin, fiziksel temas noktalarını azaltmanın ve 

güven veren, başarılı bir geri dönüş sürecine yönelik güvenlik 

müdahale planlarını güncellemenin incelikleri aktarıldı.

A

Toshiba Polonya Fabrikası Ziyaret Edildi
2021 yıl sonu değerlendirmesi için Polonya’nın Poznan şehrinde gerçek-

leştirilen Toshiba EMEA bölge toplantısına Alarko Carrier Genel Müdürü 

Cem Akan ve Alarko Carrier Bireysel Hafif Ticari Klimalar Ürün Yöneticisi 

Caner Doğan katıldı.

2021 yılı genel durum değerlendirmesi ve yeni ürün yol haritaları ile ilgili 

görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, Covid-19 kaynaklı yerel kısıtlamaların 

getirdiği zorluklar, parça tedarikindeki sorunlar için alınabilecek aksiyon-

lar ve Toshiba çözümleri hakkında bilgi verildi.Toplantının ardından 2021 

yılı itibariyle üretime başlanan Gniezno şehrindeki Polonya Fabrikası zi-

yaret edildi. Toshiba Estia ısı pompalarının ve ticari klimaların üretildiği 

37.000 m2 alana kurulu olan bu fabrika tüm Avrupa tedarik zincirine ürün 

sağlıyor.

Yüksek enerji verimliliğine sahip ticari uygulamalar için ısı pompaları ve 

iklimlendirme sistemleri üretiminde uzmanlaşan yeni tesis, çevresel sür-

dürülebilirliğe katkıda bulunan ısıtma ve iklimlendirme çözümlerinin ihti-

yaçlarını karşılıyor. R32 gazlı çevre dostu olan ürünlerin üretildiği fabri-

kada, 2022 yılı itibariyle yeni ürün gruplarının üretilmesi planlanıyor. Son 

teknoloji üretim proseslerinin kullanıldığı fabrikada yüksek kalite ve sıfır 

hata politikası ile çalışılıyor.
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Alarko Carrier’dan İklim Okuryazarlığı Araştırması 
larko Carrier kapsamlı bir araştırmaya imza attı. Araştırma 

sektörünün saygın kurumlarından Twentify tarafından ger-

çekleştirilen araştırmada Türkiye’de iklim okuryazarlığı se-

viyesinin ölçülmesi hedeflendi. Araştırma, Türkiye çapında, bölgesel ve 

sosyo-demografik temsiliyet sağlayan 1261 kişilik örneklem ile hayata 

geçirildi. Bu şekilde araştırma sonuçlarının Türkiye çapında bir veri sağ-

laması amaçlandı.

İklim okuryazarlığı düzeyi hakkında

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin iklim okuryazarlığı konusunda not 

ortalaması 100 üzerinden 56 oldu. Katılımcıların %27’si 50 puanın altında 

kalırken, 75 puan üzerine ise ancak katılımcıların %5’i ulaşabildi. Sosyo 

ekonomik seviye yükseldikçe, iklim okuryazarlığı düzeyinin de yükseldiği, 

ancak iklim okuryazarlık seviyesinin, cinsiyet ya da yaş grupları bakımın-

dan anlamlı farklılıklar göstermediği ortaya çıktı. 

Araştırmanın en dikkat çekici verilerinden birisinin vatandaşlarımızın, dün-

ya ortalaması ile paralel şekilde, %87’sinin iklim sorunlarına karşı gerekli 

önlemlerin alınmadığını düşünmesi olduğu araştırmada ortaya çıkan dik-

kat çekici sonuçlar şöyle sıralanıyor:

İklim konusu ile ilgili insanların takip ettiği mecralar

Sektör dışından insanlar “iklim konusunda nereden bilgi alıyorsunuz” so-

rusuna ağırlıklı olarak “televizyondan” ve “sosyal medyadan” yanıtını veri-

yor. Bu cevap, bir kez daha iklim okuryazarlığı seviyesinin yükseltilmesin-

de de, medyanın önemli bir görevi olduğuna vurgu yapıyor.

İklim değişimi denildiğinde aklımıza gelenler

İklim değişimi denince aklımıza “mevsimsel özelliklerin değişmesi”, “küre-

sel ısınma”, “buzulların erimesi” geliyor. Başka bir deyişle, iklim konusunu 

hep sorunlarla hatırlıyoruz.

Sera Gazı, Karbon Ayak İzi ve İklim Değişimi hakkındaki anlaşmalar hak-

kında 

Sera gazı salınımı, karbon ayak izi ya da uluslararası iklim anlaşmaları söz 

konusu olduğunda teknik bilgilerimiz yeterli düzeyde değil. İklim sorunları 

karşısında yeterli önlem alınmadığını düşündüğümüz halde uluslararası 

iklim protokollerine dair pek fikrimiz yok. Katılımcıların %69’u bu konuda 

herhangi bir fikri olmadığını belirtiyor.

Farkındalık Düzeyi 

Güncel yaşamımızda bize dokunan iklim konularında farkındalığımız epey 

yüksek. En iyi bildiğimiz konuların başında “ormanlık alanların yok edilme-

sinin iklimsel değişimlere yol açtığı” ve “iklimsel değişimlerin tarım ürün-

lerini azalttığı” geliyor. 

İklimle İlgili Endişeler 

İklim krizinin etkilerini yaşamaya başladıkça artan bir endişe söz konusu. 

son zamanlarda yeni bir kavramla karşı karşıyayız: İngilizcesi “Eco-anxi-

ety” olan ve Türkçe’ye “eko-anksiyete” olarak çevrilen yepyeni bir soru-

numuz var. Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) 6.000’in 

üzerinde bilimsel çalışmayı inceleyerek hazırladığı 1,5ºC Küresel Isınma 

Özel Raporu çok önemli bir veriyi ortaya koyuyor. Sera gazı emisyonları 

A
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mevcut şekilde devam ederse, küresel ısınma 2030 ile 2052 yılları ara-

sında 1,5ºC sınırını geçecek. Bu da dünyamız için geri dönüşü mümkün ol-

mayan bir nokta anlamına geliyor. Araştırmamız da gösteriyor ki verileri 

bu kadar net bilmesek bile %86’mız iklimsel değişimlerin gelecek nesil-

lere etkisi konusunda endişeliyiz. %87’miz gelecekte susuzluk problemi 

yaşayacağını düşünüyor. Ve belli ki küresel iklim krizini yeni teknolojilerle 

çözebileceğimize de inancımız yok. 

İklim Değişimi ve İnsan Sağlığı 

İklim okuryazarlığı düzeyi yüksek katılımcılar “iklimin insan sağlığını doğ-

rudan etkilediği” fikrine daha çok katılıyor. Geleceğe yönelik endişelerin 

başında ise su konusu geliyor. Su kaynaklarının tükenişiyle enfeksiyonların 

ve salgın hastalıkların da artacağı düşünülüyor.

İklim değişimi ile beraber doğa hakkında oluşan endişeler 

İklim değişikliğinin sonucu olarak yaşanan endişelerin başında, su kay-

naklarının tükenişi, yangınların artması, tarım kaynaklarının yok olması, 

ekosistemin bozulması geliyor. Bunların sonucunda ekonomi ve turizmin 

olumsuz etkileneceği düşünülüyor. 

İklim değişiminin kaynakları 

İklim değişikliğinin en büyük sorumlusunun insan olduğuna inanıyoruz. 

İklim değişikliğini tetikleyen unsurlar sayıldığında “denizlere dökülen atık-

lar”, “fabrikalardan atmosfere yayılan gazlar”, “aşırı tüketim”, “çarpık 

kentleşme” ve “plastik” gibi doğaya zarar veren maddelerin yoğun kulla-

nımı akıllara geliyor. 

İklim değişimine yönelik önlemler neler olmalı? 

İklim değişimine karşı alınabilecek en önemli önlemin “yeşil alanları art-

tırmak” olduğu düşünülüyor. “Geri dönüşüme yönelik faaliyetler” ve “geri 

dönüştürülebilir ürünlere özendirmek” de önemli bulunan önlemler ara-

sında yer alıyor. 

Hava kirliliği ve alınacak önlemler hakkında 

Hava kirliliğine karşı alınması beklenen önlemlerin en başında “yakıt tüke-

tim alışkanlıkları” geliyor. “Bacalarda filtre kullanmak”, “temiz yakıt kul-

lanmak” ve “yakıt tüketimini azaltmak” öne çıkan diğer önlem önerileri. 

Ayrıca çevre kirliliğine karşı alınacak önlemler arasında, “denetimlerin 

doğru ve tam biçimde yapılması”, “bilinçli nesiller yetiştirilmesi gerekti-

ği” ve “çevreye karşı sorumlulukların yerine getirilmesi” sayılıyor. İklim 

değişiminin ana kaynağının insan olduğunu kabul ettiğimiz bu noktada, 

önlemlerin neredeyse tamamını bir otoriteden, mevzuattan ve eğitimden 

beklediğimiz de açık. Belli ki bireysel önlemlerdense, toplu, daha büyük 

değişim yaratacak adımlar bekleniyor. 

Alarko Carrier ne yapacak?

Alarko Carrier olarak #İklimBizimİşimiz diyerek iklim okuryazarlığı düze-

yine katkı koyacak bir dizi faaliyete başlıyoruz. İlk adımı bu kıymetli verileri 

elde ederek attık. Önümüzdeki dönemde hepimizin iklim konusundaki bilgi 

seviyesinin yükseltilmesi ve bireysel ya da kurumsal her adımımızın çev-

resel etkileri üzerine farkındalığımızın artırılması adına projeler hayata ge-

çireceğiz. Gün içinde yoğun zaman geçirdiğimiz sosyal medyada ve diğer 

tüm mecralarda iklim konusuna dikkat çekmeye çalışacağız. 
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“Wolf Partner” Aplikasyonu ile 
“Wolf Montaj Primi” Uygulaması Tanıtıldı

olf markalı kombi ve kat kaloriferine ait “Wolf Partner” apli-

kasyonu ile “Wolf Montaj Primi” uygulaması hakkında 13 şe-

hirde tanıtım yapıldı. Alarko Carrier Wolf Satış Müdürü Özgen 

Çoğulu ve Wolf Satış Şefi Kenan Sayılgan’ın düzenledikleri Wolf Partner 

uygulaması tanıtım günleri Ankara, Kayseri, Nevşehir, İzmir, Bursa, Ga-

ziantep, Adana, Samsun, Ordu, Denizli, Konya, Eskişehir ve Van illerinde 

yapıldı.

Wolf Partner aplikasyonu tanıtımında, tesisat firmalarına uygulanan Mon-

taj ve Hoş Geldin Primi avantajları anlatılırken Wolf FGB kombilerin tekno-

lojik üstünlükleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Her ilde en az elli katılımcı-

ya ulaşan, yetkili iç tesisat firmalarının yoğun ilgi gösterdiği toplantılarda 

gün boyu süren sunum akşam yemeği ile sonlandırıldı.

W

Alarko Carrier Bayi ve Servisleriyle 
2021 Yılını Değerlendirdi 

klimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier, Türkiye ge-

nelinde faaliyet gösteren bayi ve servislerine yönelik “Yeni 

Ekonomik Düzende Bizleri Neler Bekliyor?” başlıklı bir webi-

nar gerçekleştirdi. Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan’ın ev sahipli-

ğinde, Ekonomist Prof. Dr.Emre Alkin’in katılımıyla gerçekleşen webinarda 

2021 yılı ekonomi penceresinden değerlendirilirken, Alkin 2022 yılı için 

öngörülerini, 2022 yılının risklerini ve fırsatlarını paylaştı. Yeni dönem he-

def ve stratejilerinin de ele alındığı webinara Türkiye genelinde çok sayıda 

bayi katıldı. 

“Amacımız, iş ortaklarımızı bilgilendirmek ve desteklemek”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Alarko Carrier Genel Müdürü Cem 

Akan,iş ortaklarına sektörde ve sahada rastlanabilecek sorunlar karşısın-

da destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Cem Akan, “Çalışanlarımızdan 

,bayilerimizden ve servislerimizden aldığımız güçle pandemiye rağmen 

satış ve üretim miktarlarımızı önceki seneye göre önemli ölçüde artırdık. 

Ülke ve dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ve tüketicilerimizin deği-

şen beklentileri karşısında iş ortaklarımızı bilgilendirmek istedik. Bu zorlu 

koşullarda bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımızla bir bütün olarak, 

birlikte büyüyeceğimiz bilinciyle hareket ediyoruz. Bu doğrultuda ülkemi-

zin en önemli ekonomistlerinden Prof. Dr.Emre Alkin’in de desteğini alarak 

“Yeni Ekonomik Düzende Bizleri Neler Bekliyor?” başlıklı webinarı gerçek-

leştirdik. Alarko Carrier olarak farklı içeriklerle iş ortaklarımızla bir araya 

gelmeye devam edeceğiz.” dedi.

İ
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Alarko Carrier’dan Su Teminine Yeni Çözüm: 
Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 4TG Serisi 

klimlendirme sektörünün öncüsü Alarko Carrier, elektrik dağı-

tım şebekelerinden uzak bölgelerde, şebekenin yetersiz veya 

aşırı düzensiz olduğu yerlerde su teminine çözüm sunan ECM 

(Elektronik Komütasyonlu Motor) teknolojisine sahip, fırçasız, daimi mık-

natıslı rotorlu, dahili inverterli, DC motorlara sahip en son teknolojiyi tem-

sil eden motor ve buna uygun tasarlanmış pompalara sahip yeni ürünü 

Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 4TG Serisi’ni piyasaya sundu.

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa 4TG Serisi’nde kullanılan dalgıç pom-

paların tasarımında standart pompalardan farklı dayanım sınıflarına sa-

hip malzemelerin kullanılması dikkat çekiyor. Pompa içerisinde kullanılan 

yataklar 3600-4000 dev/dk ya uygun uzun ömürlü olabilmesi için özel 

olarak tasarlandı. Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa Sistemlerinde kul-

lanılan yüksek verim ve enerji tasarrufu sağlayan ECM teknolojisine sahip 

fırçasız daimi mıknatıslı ve dahili inverterli DC motorlar sektörde fark ya-

ratıyor.

Uzun ömürlü kullanım 

Motorların giriş gücü maksimum 2200 W olup, giriş gücü ve yüke bağlı 

olarak 500-3600 d/dk. aralığında değişken hızda çalışıyor. Dahili frekans 

inverteri, motorun değişken yük altında güvenle kalkış ve duruş yapma-

sını sağlarken, sahip olduğu daimi mıknatıslı rotor sayesinde daha ve-

rimli ve daha düşük kalkış torku ve daha düşük ısı üretimi ile son derece 

uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Ayrıca motor içerisine yerleştirilmiş 

PTC’lerle Motor sıcaklığı +85oC‘ye yükseldiğinde motor devir azaltarak 

duruyor ve sıcaklık +75oC‘ye düştüğünde devir arttırarak çalışmasına 

otomatik olarak devam ediyor. 

İleri teknolojisi ile maksimum verimlilik sağlıyor

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa Sistemlerinin beyni SDP001 kontrol / 

kumanda sistemi son derece gelişmiş, kendi alanında en ileri teknolojisiyle 

pompa ve motorun maksimum verimlilikte ve güven içerisinde çalışması-

nı sağlayan sistemin beyni olarak işlev görüyor. Bu sistemle birlikte Alar-

ko Güneş Enerjili Dalgıç Pompalar aynı anda Güneş panelleri (DC), Rüzgar 

Türbinleri (DC), Elektrik Şebekesi (AC) ve Jeneratör (AC) ile çalışıyor.

Kısmi yapay zekaya sahip Kontrol / Kumanda sistemi

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa Kontrol / Kumanda sistemi kısmi ya-

pay zekaya sahip olması ile sektörde fark yaratıyor. Sistem çalışır durum-

da ve güç kaynağını otomatik sen seç modunda bırakıldığında, motor içe-

risindeki dahili mikroprosesörlerle iletişime geçen kumanda sistemi aynı 

zamanda güneş enerji panellerinin ürettiği elektriğin büyüklüğünü ve port 

3’e bağlanmış alternatif enerji kaynağının değerini aynı anda izliyor. Güneş 

panellerinin gücü yeterli olduğu sürece bu gücü öncelikli olarak kullanır-

ken, güç aşırı azaldığında yumuşak bir geçişle enerjiyi alternatif enerji kay-

nağından alıp, güneş panelleri tekrar optimum seviyede enerji ürettiğinde 

temin noktasını tekrar otomatik olarak panellere çeviriyor. Sistem Enerji 

geçişlerinde zamanlama ve geçiş süresini motor içerisinde yer alan mik-

roprosesörlerden aldığı verilerle yaparak, aynı zamanda motorun zarar 

görmesini engelliyor. Aynı zamanda sahip olduğu Led Panel Sistemi ile 

kullanıcısına anlık verileri izleme olanağı da sağlıyor.

Alarko Güneş Enerjili Dalgıç Pompa Sistemleri aşağıdaki amaçlar için kul-

lanılabilir:

•	 Tarım arazileri ve seraların sulanmasında

•	 Hayvancılıkta çiftlik hayvanları için içme suyu temininde

•	 Su tedarik ve depolama amaçlı, köylerde, okullarda, hastanelerde, 

askeri tesislerde, atölye ve fabrikalarda, havuz ve göletlerde

•	 Bireysel su temini ve sulama amaçlı apartmanlarda, villalarda

•	 Turizm tesislerinde su temini amaçlı otellerde, kamp alanlarında

İ
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Alarko Şirketler Topluluğu, 
8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü Kutladı

larko Holding A.Ş. İnsan ve Organizasyon Grup Başkanlığı, Alar-

ko Topluluğu’ndaki kadın çalışanlarının 8 Mart Dünya Kadınlar 

Günü’nü kutladı. Holding bünyesindeki kadın çalışanların, kendi-

lerine sunulan hediye seçeneklerinden istediklerini tercih ettiği uygulama 

beğeniyle karşılandı. 

Ayrıca bu özel günde Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Ala-

ton ile de “Üreten Kadınlar” konulu renkli bir söyleşi gerçekleştirildi. Kadının 

çalışma hayatındaki ve toplumdaki yerine ilişkin bir sohbetin gerçekleştiği 

buluşmada, Leyla Alaton kadın dayanışmasının önemine vurgu yaptı. Alar-

ko Topluluğu’nda bulunan kadın çalışanların geniş katılım gösterdiği söyleşi 

keyifli anlara sahne oldu. Katılımcılar, Leyla Alaton’a ilham veren düşün-

celerini paylaştığı için teşekkürlerini ileterek, buluşmaların devam etmesini 

istediklerini belirttiler.

A

Alarko Holding A.Ş. İnsan ve Organizasyon Grup 
Başkanı Pınar Yamaner, Türkiye’nin En Beğenilen 
Altın Liderlerinden Biri Seçildi

ltın Lider Ödülleri’nde2021 En Beğenilen 

CHRO Ödülleri 21 Aralık Salı günü Shangri-

La Bosphorus İstanbul’da gerçekleşen gala 

gecesinde sahiplerini buldu. Türkiye’de ilk kez farklı 

sektörlerin en beğenilen liderleri, 35.000’den fazla iş 

insanının oylarıyla dijital platform üzerinden tekil oy 

kullanılarak, “jürisiz” ve tamamen “ortak akıl” ile seçil-

di. Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Grup Başkanı 

Pınar Yamaner Türkiye’nin en beğenilen CHRO’su seçi-

lerek ALTIN LİDER 2021 ödülünün sahibi oldu. Kendisini 

tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

A
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Buluş Ödülü Yarışması Sonuçlandı

Alarko Holding A.Ş. İnsan ve Organizasyon Grup 
Başkanı Pınar Yamaner, BMI’ın Konuğuydu

opluluğumuz bünyesinde her yıl, yeni fikir ve önerilerin ge-

liştirilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla, Topluluk çalışanları 

arasında düzenlenen “Buluş Ödülü” yarışmasının bu yılki so-

nuçları açıklandı. Jüri’nin 02.12.2021 tarihinde yaptığı değerlendirme so-

nucunda Sanayi ve Ticaret Grubu’ndan iki proje ödüle lâyık görüldü:

“Yeni Ürün Geliştirme” konusunda Birincilik Ödülü’nü, “Soğutma grupları-

nın uzaktan 7/24 izlenmesi için kablosuz teknolojiyle haberleşen, soğutma 

grubu verilerini okuyup yorumlayabilen akıllı ve analitik bir yazılım hazır-

lamak, ara birim modulü tasarlamak ve arıza takip sistemini oluşturmak” 

projesi ile Sanayi ve Ticaret Grubu Satış Sonrası Hizmetler departmanın-

dan Ticari Ürünler Bakım ve Onarım Şefi Mehmet Münir Çetin kazandı.

“Kalite Geliştirme” konusunda ise Mansiyon Ödülü’nü “Hijyenik ve normal 

santrallerde susturucu takılıp sökülmesini kolaylaştıracak yeni tespitle-

me parçası imalatı ve santral tel kafes tespitlemesine yönelik yeni parça 

imalatı” konulu proje ile Klima Santrali Montaj İşçisi Emrah Sarıman aldı.

Ödül almaya hak kazanan çalışanlarımızı tebrik ediyor, gelecek yıllardaki 

yarışmalara tüm çalışanlarımızın katılımlarını bekliyoruz.

larko Holding A.Ş. İnsan ve Organi-

zasyon Grup Başkanı Pınar Yama-

ner, BMI’ın düzenlediği “Geleceğin 

Lider CHRO” ları sertifika programında konuş-

macı olarak yer aldı.

“İş Değerlemesi ve Doğru Ücret Politikası” 

konulu oturumda Yamaner; değişen rekabet 

koşullarında İK’nin önemini, iş değerleme me-

todolojisini, ücret yönetimini, grading yapısını 

ve kendi deneyimlerini aktardı. 

T

A
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Holding Binamızdaki 
Renovasyon Çalışmaları Tamamlandı

olding binamızda 25 Aralık 2021 tarihinde başlamış olan reno-

vasyon çalışmaları, 28 Ocak 2022 itibariyle tamamlandı. Yak-

laşık 1 ay süren çalışmalar sonucunda 31 Ocak 2022 tarihinde 

yeni ofislerimiz tüm çalışanlarımızın kullanımına açıldı. 

Topluluk İcra Kurulu Başkanı Ümit N. Yıldız tüm çalışanlara hitaben ya-

yımladığı yazısında renovasyon sürecine ilişkin düşüncelerini şu cümleler 

ile ifade etti:

“2021 yılındaki en büyük önceliğimiz tüm çalışanlarımızın içerisinde bulun-

duğumuz pandemi ortamından sağlıklı bir şekilde çıktıklarını görebilmekti. 

Bu süreçte sağlıklı kalabilmek adına birbirimizden uzakta kaldığımız gün-

lerimiz oldu.

2022 yılındaki en büyük önceliğimiz ise, tüm çalışanlarımızın sağlıklı mut-

lu ve başarı dolu yarınlarda, yeniden kavuşabilmesi. Bu düşünce ile, yeni 

yılın ilk günlerinden itibaren, sizlere daha konforlu, yenilikçi bir çalışma 

ortamı sunabilmek adına dönüşümü bu sefer sizler için başlattık. Ofisle-

rimizi, toplantı odalarımızı, misafir karşılama alanlarımızı, lobimizi, kori-

dorlarımızı baştan aşağı yeniledik. Tüm bu süreç içerisinde, yıllardır birçok 

kişinin kaleminin değdiği, Alarko’yu Alarko yapan çalışmaların gerçekleş-

tiği, sayısız anılara şahit olan ofis mobilyalarımızdan bazılarını bambaşka 

yaşamlarda yeni hikayelere şahit olmak üzere birçok çalışanımıza hediye 

ettik. Bazılarını da, okullara ve hastanelere göndererek bir çocuğun eğitimi 

veya bir hastanın iyileşme sürecindeki fiziki şartlara da ufak bir katkıda 

bulunmayı istedik.

Bu süreçte büyük bir özveri ile çalışarak, her detayı en ince ayrıntısına 

kadar düşünüp yeni çalışma alanlarımızın hazırlanmasına katkıda bulunan 

tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

Tüm tadilat süreçlerinin sona ermesini takiben, 31 Ocak 2022 Pazarte-

si günü yenilenmiş olan ofislerimizin açılışı gerçekleşti. Açılış sabahı trio 

ekibi ile karşılanan çalışanlarımıza, kahvaltı ikramı da yapıldı. Etkinlikte 

yayımlanan ve renovasyon sürecinde neler yaşandığını esprili bir dille an-

latan video ise çalışanlara eğlenceli dakikalar yaşattı. Yenilenen ofislere 

dönüş kutlaması, gün boyu süren sürprizlerle devam etti. 

H
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illside Beach Club departman yöneticileri, farklı zaman ara-
lıklarında, o zamanın kültürüne göre yetişen jenerasyonlarla 
ilgili eğitimlerini tamamladı. Yöneticilerin kuşak farklılıklarını ve 

bakış açılarını tanıması, farklı kuşakların öne çıkan özellikleri, X,Y ve Z ku-
şakları arasındaki farkları anlayıp motivasyon ve iletişim kurma yollarının 
araştırılması, farklı beklentilerin değerlendirilmesi “Jenerasyon Eğitimi” 
süresince ele alındı. 

Her kuşağın işlerin yapılış süreçlerinde tercih ettiği yöntemlerin belirlen-
mesi, şirketlerde uyumlu çalışma ve esnek davranışların gelişmesi, kuşak 
çeşitliliklerinin şirkete daha faydalı olmasıyla sonuçlanan eğitim 2 farklı 
konu başlığında gerçekleşti. “Kuşak Farklılıkları, Beklentiler ve Yönetimi” 
eğitimine 23, “Türkiye’de Kuşaklar, Kuşak Farklılıkları ve İletişim Dili” eğiti-
mine ise 24 yönetici katılım gösterdi. 

ncü uygulamaları ve gönülden hizmeti ile bugüne kadar 
yurt dışından bir çok yayının yer verdiği Hillside Beach Club, 
İngiltere’nin en çok okunan gazetelerinden “Evening Standard” 

hafta sonu ekinde yer aldı.

İngilizlerin özellikle kültür, sanat, seyahat ve yaşam konularıyla ilgil re-
ferans aldığı yayınlardan biri olan Evening Standard gazetesinde detaylı 
bir değerlendirme ile yer alan Hillside Bach Club için “It’s easy to see why 
this family-friendly resort has a cult following” (Ailelerin neden yıllar-
dır Hillside Beach Club’ın sıkı taraftarları olduğunu anlamak kolay) başlığı 
kullanıldı. Gazetenin aylık 18 milyon ziyaretçiye sahip web sitesinde yer 
alan haberde Harvard Business School tarafından hazırlanan ve %99’lara 
varan istisnai seviyedeki misafir memnuniyeti ve dünyada bu boyutta te-
sislerde örneğine rastlanmayan yeniden geliş oranları ile elde ettiği vaka 
çalışmasına da değiniliyor. Editörün lokasyon, stil, konaklama, yeme içme, 
aktiviteler, spa ve destinasyon ile ilgili değerlendirmesinin yer aldığı maka-
lede Hillside, hem aile tatli hem de yetişkinlere özel alanlar ile çiftler için 
“en iyi seçenek” olarak önerilmiş. 

H

Ö

Hillside Beach Club Yöneticileri 
“Jenerasyon Eğitimlerini” Tamamladı

İngiltere’nin Önde Gelen Gazetesi “Evening Standard” 
Hillside Beach Club’dan Övgüyle Bahsetti
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ürkiye ekonomisinin yükselen değeri, hizmet sektörlerinin 
ödüllendirildiği “Hizmet İhracatı Şampiyonları” listesi açıklandı. 
Hizmet ihracatında önde gelen firmalara yer veren araştırma-

da; yenilikçi uygulamaları ile ilklerin öncüsü konumunu sürdüren Alarko 
Turizm Grubu, “En Fazla Hizmet İhracatı” yapan firmalar arasında Turizm 
ve Konaklama Hizmetleri kategorisinde Türkiye 5’incisi oldu. Hizmet İhra-
catçıları Birliği’nin, sergiledikleri başarılı performans ile sektörün yaklaşık 

35 milyar dolarlık ihracat ve 11,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vermesini 
sağlayan şirketleri ödüllendirdiği sıralamada, 17 farklı sektör değerlen-
dirildi. Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen, Türkiye’nin 
en başarılı ihracatçılarının sıralandığı ‘İhracat Şampiyonları’ listesinde yer 
alan Alarko Turizm Grubu, heyecanı ve farklı bakış açısıyla sektörünün de 
gelişmesini sağlamaya devam etmektedir. 
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Alarko Turizm Grubu, 
“Hizmet İhracatı Şampiyonları” Listesinde Yer Aldı


