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ALARKO CARRIER BÜLTENLERİ

- Teknik Bülten 
- Yeni Ürün
- Gerçek Konfor
- Haber
Bu bültenlere www.alarko-carrier.com.tr 
adresinden abone olabilir, eski sayılarına 
“Bültenler” başlığı altından erişebilirsiniz.

Bülteni almak istemiyorsanız tıklayınız: 
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

Sayın Okurumuz,
Bu bültenle, çalışma alanımızla ve Alarko 
Carrier’la ilgili sektörümüzü ve kamuoyunu 
ilgilendirdiğini düşündüğümüz haberleri 
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
Bülten konusundaki düşünceleriniz bizler 
için yol gösterici olacaktır. Haberleşme ad-
resimiz aşağıda verilmiştir. 
Yararlı görürseniz bültenimizi çevrenizde 
duyurmanızdan memnun oluruz. 
Bültenle ilgilenmiyorsanız zamanınızı gerek-
siz yere almak istemiyoruz, adresinizin 
silinmesi için bu sütunun altındaki e-posta 
adresimize tıklamanız yeterlidir. 
Saygılarımızla.

Leyla Alaton (Alarko Holding Yöne-
tim Kurulu Üyesi), Hüsamettin Koçan 
(Ressam), Haldun Dostoğlu (Galeri 
Nev) ve Metin Oydemir’den (Alarko 
Carrier Temsilcisi) oluşan jüri, Türki-
ye’nin dört bir yanından gönderilen 
200’e yakın resim arasından 6-10 
yaş kategorisinde Sakarya’dan 8 
yaşındaki Deniz Ünay’ın, 11-14 yaş 
kategorisinde ise İstanbul’dan 12 
yaşındaki Erdem Aydın Yıldız’ın res-
mini birinciliğe değer gördü. 

Yarışmada 6-10 yaş kategorisinde 
ikinciliği Manisa’dan Faruk Barış 
Akça, üçüncülüğü İstanbul’dan Betül 
Koçyiğit, 11-14 yaş kategorisinde ise 
ikinciliği Gaziantep’ten Melis Arda, 
üçüncülüğü de Ankara’dan Nazlı 

www.alarko-carrier.com.tr

Alarko Carrier’ın Küçük 
Ressamları Belli Oldu 

Alarko Carrier, Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen yetkili satıcıları için, “İş’te Sağlıklı 
Beslenme”, “Zeytinin Gizemi ve Mucizeleri”, 
“İş Alanında Başarı Aile Hayatını Etkiler 
mi?”, “Cari Açık Daha Ne Kadar Gider?” ve 
“Çin Bir Tehdit mi?” konularını ele alan geniş 
bir çerçevede kişisel gelişim seminerleri 
düzenledi. 

Alarko Carrier Yetkili 
Satıcıları VII. Kişisel Gelişim 

Eğitimi’nde Buluştu 

Alarko Carrier’ın bu yıl ilk kez düzenlediği “Alarko Car-
rier’ın Küçük Ressamları Resim Yarışması” sonuçlandı. 
Başlangıç olarak Alarko Carrier yetkili satıcıları, ser-
visleri ve çalışanlarının çocukları arasında düzenlenen 
yarışmanın konusu, dünyanın iklim değişiklikleri nedeni 
ile zor zamanlar geçirmesinden yola çıkılarak “Mevsim-
ler ve Yaşantımız” olarak belirlendi.

6-10 yaş kategorisi birincisi, Sakarya’dan 8 yaşındaki Deniz 
Ünay’ın resmi.

11-14 yaş kategorisi birincisi, İstanbul’dan 12 yaşındaki Erdem 
Aydın Yıldız’ın resmi 

Koçak kazandı. Bursa’dan Özlem 
Köse, Ankara’dan Birsen Dikmen 
ve M.Yasin Tombak, Uşak’tan Bil-
ge Bayraktutan, İstanbul’dan Alp 
Sencer Özen ve Rabia Özdemir de 
dereceye girerek mansiyon aldı. 

Önder Şahin sözlerine şöyle devam 
etti: “Konusunu, “Mevsimler ve 
Yaşantımız” olarak belirlediğimiz 
yarışma ile amacımız, çocuklarımıza 
hem çevre bilincini aşılamak hem de 
konuya bakışlarını ve sınırsız hayal 
güçleri ile arzu ettikleri geleceği 
bizlere yansıtmalarını sağlamaktı. 
Sonuçlara baktığımızda yaşları 6 ile 
14 arasında değişen çocuklarımızın 
çevreye karşı bu kadar duyarlı ol-
duğunu görmek bizleri gerçekten 



umutlandırdı ve güven verdi. Ço-
cuklarımızın çevre bilincinin önü-
müzdeki yıllarda da en üst seviyede 
olmasını ve hayal ettikleri geleceği 
el birliği ile inşa etmelerini gönülden 
diliyoruz”. 

Yarışmada her iki kategoride ilk 
üç dereceyi paylaşan ve mansiyon 
alan yarışmacılar çeşitli hediyeler 
kazandı. Yarışmanın birincileri 
lap-top, ikincileri i-pod, üçüncüleri 
bisiklet ile ödüllendirildi. Mansiyon 
alan yarışmacılara ise bilim kitapları 
seti armağan edildi. 

Yarışmada dereceye giren 12 
çalışmanın Alarko Carrier yetkili 
satıcılarında sergilenmesi ve 2008 
yılı Alarko Carrier takviminde kul-
lanılması planlanıyor.
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6-10 yaş kategorisi ikincisi, Manisa’dan Faruk Barış’ın 
resmi.

11-14 yaş kategorisi ikincisi, Gaziantep’ten Melis Arda’nn 
resmi 

6-10 yaş kategorisi üçüncüsü, İstanbul’dan Betül Koçyiğit’in 
resmi.

11-14 yaş kategorisi üçüncüsü, Ankara’dan Nazlı Koçak’ın 
resmi 

6-10 yaş kategorisi mansiyon ödülü sahibi Ankara’dan M. 
Yasin Tombak’ın resmi.

11-14 yaş kategorisi mansiyon ödülü sahibi, Bursa’dan Özlem 
Köse’nin resmi

6-10 yaş kategorisi mansiyon ödülü sahibi, İstanbul’dan Rabia 
Özdemir’ın resmi.

6-10 yaş kategorisi mansiyon ödülü sahibi, İstanbul’dan Alp 
Sencer Özen’ın resmi.

11-14 yaş kategorisi mansiyon ödülü sahibi, Uşak’tan Bilge 
Bayraktutan’ın resmi

11-14 yaş kategorisi mansiyon ödülü sahibi, Ankara’dan Birsen 
Dikmen’in resmi
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Dünyanın iklim değişiklikleri nedeni ile 
zor zamanlar geçirmesinden ve yaşanan 
yoğun sıcaklardan yola çıkarak Şişli Bilim 
Merkezi işbirliği ile konuyla ilgili eğitim-
ler düzenleyen Alarko Carrier, çocukları 
iklimlendirme, iç hava kalitesi, nemin 
önemi ve konfor koşulları konularında 
bilgilendiriyor. Bilim Merkezi’nin profes-
yonel eğitmenlerince gerçekleştirilen 
eğitim, çocukların güncel yaşamda sıkça 
karşılaştıkları objeler ile gerçekleştirilen 
deneylerle destekleniyor. Alarko Carrier’ın 
sponsorluğunda yapılan sunum, yaklaşık 
iki saat sürüyor. 

Deneme Bilim Merkezi’nde Alarko Carrier Sponsorluğu 
Alarko Carrier, Şişli Bilim Merkezi’nde düzenlenen yaz okulu 
kapsamında çocuklara, “İklimlendirme ve Gerçek Konfor 
Atölyesi” adıyla iklimlendirme eğitimleri düzenliyor.

Alarko Carrier Pazarlama Müdürü Hı-
rant Kalataş, “Eğitimde çocukların eğit-
menlere yönelttikleri sorular bizleri çok 
şaşırttı. Kendilerine yöneltilen sorulara 
verdikleri cevaplar da oldukça başarı-
lıydı. Küresel ısınma ve iklimlendirme 
konularında hiç de bilgisiz olmadıkları-
nı gördük. Konu ile ilgili eğitimlerimizi 
önümüzdeki dönemde geliştirerek de-
vam ettirmeyi planlıyoruz” dedi. 
Bilim Merkezi Yaz Okulu kapsamında 
beş kez gerçekleştirilecek olan eğitim-
lerin ilk ikisi Temmuz ayında yapıldı. 
Eğitimler Ağustos ve Eylül ayında da 
farklı öğrenci gruplarına sunulacak. 


