
Ağustos 2008 
Sayı 22

www.alarko-carrier.com.tr

Isıtma, Hava Koşullandırma, Bina Otomasyonu, Otomatik Kontrol, Su Basınçlandırma, Yedek Parça

Haberleşme Adresi: 
ebulten@alarko-carrier.com.tr 

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.

Alarko Carrier’ın bayi, servis ve çalışanlarının 
çocukları arasında düzenlediği “Alarko 
Carrier’ın Küçük Ressamları” resim yarışması 
sonuçlandı. Konusu, “Yaşamın Kaynağı: 

Hava ve Su” olan yarışmanın ödül töreni, 
6 Haziran Cuma akşamı düzenlenen özel 
bir tekne gezisi ile gerçekleştirildi. Gecede, 
dereceye giren eserler de sergilendi. 

Geleceğin Gençlerinden 
Anlamlı Mesajlar 

Alarko Carrier’ın, sanatın en renkli alanlarından biri olan resmi 
çocuklara sevdirmek amacıyla, yetkili satıcı, servis ve çalışanla-
rının çocukları arasında düzenlediği “Alarko Carrier’ın Küçük 
Ressamları” resim yarışması sonuçlandı. Bu yıl ikincisi düzenlenen 
yarışmanın ödül töreni, dereceye giren eserlerin de sergilendiği 
özel bir tekne gezisi ile gerçekleştirildi.

Totaline İzmir Marketi Açıldı

Totaline marketler zincirine 15 Mayıs 2008 
tarihinde İzmir-Yenişehir’de  yeni bir halka 
daha eklendi.

Yeni Bir Totaline Yetkili Satıcısı... 

Totaline yetkili satıcısı EMAŞ Makina, 28 
Ağustos 2008 tarihinde Aydın’da açılacak.

www.totaline.com.tr



Alarko Carrier Genel Müdürü Önder Şahin törende yaptığı 
konuşmada, bu yıl ikincisini düzenlenen yarışmanın geçen sene 
olduğu gibi büyük ilgi görmesinden son derece mutlu olduklarını 
belirtti. Şahin sözlerine şöyle devam etti: 

“Sanatın en renkli alanlarından biri olan resmi çocuklara 
sevdirmek amacıyla 2007 yılında başlattığımız yarışmamızın 
bu yılki konusunu, yeryüzündeki tüm canlıların vazgeçilmez 
ihtiyaçlarını temel alarak “Yaşamın Kaynağı: Hava ve Su” olarak 
belirledik. Seçtiğimiz konu ile çocuklarımıza hem bu iki yaşam 
kaynağını koruma bilincini aşılamayı, hem de konuya bakışlarını, 
sınırsız hayal güçleri ile birleştirerek, arzu ettikleri geleceği bizlere 
yansıtmalarını hedefledik. Gelen resimler, yeni neslin çevreye karşı 
son derece duyarlı yetiştiğini bir kez daha kanıtladı. Resimlerle 
geleceğin gençlerinden son derece anlamlı mesajlar aldık.” 

Yarışmanın, Leyla Alaton (Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi), 
Hüsamettin Koçan (Ressam), Haldun Dostoğlu (Galeri Nev Yö-
neticisi) ve Metin Oydemir’den (Alarko Carrier Temsilcisi) oluşan 
jürisi, Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen 500’e yakın resim 
arasından 0-6 yaş kategorisinde İstanbul’dan Ece Azra Yüksel’in, 
7-14 yaş kategorisinde ise Kocaeli’nden Oya Ramazanoğlu’nun 
resmini birinciliğe değer gördü.

Yarışmada 0-6 yaş kategorisinde ikinciliği İzmir’den Eylül Yöş, 
üçüncülüğü Ankara’dan Vahap Eren Babaoğlu, 7-14 yaş kate-
gorisinde ise ikinciliği İstanbul’dan Berfim Gülmüş, üçüncülüğü 
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Oya Ramazanoğlu, Kocaeli
7-14 yaş kategorisi birincisi

Ece Azra Yüksel, İstanbul
0-6 yaş kategorisi birincisi

de yine İstanbul’dan Merve Cansu kazandı. Bilecik’den Ufuk 
Berke, Adana’dan Zümre Öztürk, Ankara’dan Ozan Aygüney, 
İstanbul’dan Aleyna Kaya, Kocaeli’nden İlayda Pehlivanlı, 
İzmir’den Deniz Özakşehir ve Büşra Aslan da dereceye girerek 
mansiyon aldı. 

Yarışmada her iki kategoride ilk üç dereceyi paylaşan ve man-
siyon alan yarışmacılar çeşitli hediyeler kazandı. Dereceye giren 
13 çalışma geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Alarko Carrier 
takviminde kullanılacak. 

Önder Şahin ile iki kategorinin birinci ve ikincileri
Soldan sağa: Oya Ramazanoğlu, Ece Azra Yüksel, Önder Şahin, Eylül Yöş ve Berfim 

Gümüş



Dereceye Giren Diğer Eserler 

Berfim Gülmüş, İstanbul (7-14 yaş kategorisi ikincisi) Merve Cansu, İstanbul (7-14 yaş kategorisi üçüncüsü)

V. Eren Babaoğlu, Ankara (0-6 yaş kategorisi üçüncüsü)Eylül Yöş, İzmir (0-6 yaş kategorisi ikincisi)

 Haberler / Sayfa 3 Ağustos 2008 - Sayı 22

Aleyna Kaya, İstanbul (0-6 yaş kategorisi mansiyon ödülü) Ozan Aygüney, Ankara (0-6 yaş kategorisi mansiyon ödülü)



İlayda Pehlivanlı, Kocaeli (7-14 yaş kategorisi mansiyon ödülü)

Büşra Aslan, İzmir (7-14 yaş kategorisi mansiyon ödülü) Deniz Özakşehir, İzmir (7-14 yaş kategorisi mansiyon ödülü)

Zümre Öztürk, Adana (0-6 yaş kategorisi mansiyon ödülü)Ufuk Berke, Bilecik (0-6 yaş kategorisi mansiyon ödülü)
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