
ACST Tarihinden...

50 YILLIK BÝR ÖYKÜ: Alarko’dan Alarko Carrier’a
Alarko’nun Ýshak Alaton ve Üzeyir Garih
tarafýndan 1954 yýlýnda kurulmasýndan
bu yana yarým yüzyýl geride kaldý. Bu
50 yýl, iki genç giriþimcinin “sýfýrdan”
baþlayýp bugün sanayiden ticarete,
turizmden inþaata, enerjiden gýdaya bir
çok alanda, yurt içinde ve dýþýnda
faaliyet gösteren, ürünleri dünyanýn
çeþitli ülkelerinde satýlan, yine kurduðu
tesisleri ile dünyanýn deðiþik yörelerinde
hizmet veren büyük bir kurum
yaratmalarýnýn öyküsü olduðu kadar,
Türkiye’de özel sektörün sanayi, ticaret
ve hizmet gibi alanlarda oluþum ve
geliþim tarihinin de tipik bir sayfasýdýr.
Nitekim Alarko’nun 50 yýllýk tarihi bir
çok ilklerle doludur.

50 Yýllýk Baþarýlý Bir Geçmiþin Mimarlarý

BizdenBize yayýn hayatýna baþlarken Alarko’dan baþlayýp sanayi ve ticari alanlardaki çalýþmalarýn izini
sürerek Alarko Sanayi ve Ticaret A.Þ.’ye, oradan Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Þ.’ye kadar uzanan
yolu, kendi tarihini ya da kendi öyküsünü anlatmayý yayýn programýmýza almýþtýk. Ancak bu çok özen,
dikkat ve zaman gerektiren bir çalýþmaydý. Derginin “oturmasý” gerekiyordu. BizdenBize birinci yýlýný
doldurup ikinci yýlýna baþlarken, ACST çalýþanlarý ve yöneticilerinden gördüðü ilgi ve desteði de arkamýza
alarak bu projemizi hayata geçirmenin zamanýnýn geldiðine karar verdik.

Doðrusu bu kararýmýza basýnda yayýnlanan ve aþaðýda yer verdiðimiz bir ilan ve bir haber neden oldu.
Garanti Bankasý’nýn ilanýnda Üzeyir Garih ve Ýshak Alaton, 1964’deki gençlikleriyle bir törende
görünüyorlardý ve ilanýn altýnda bize geçmiþimizi hatýrlatan bir slogan yer alýyordu: “Onlar da Bir
Zamanlar Kobiydi”. Doðalgaz Dergisi’nin 100. sayýsýný kutlamak için hazýrladýðý yazýda ise, Ýstanbul’da
doðalgazýn kullanýlmaya baþlamasý anlatýlýrken, o sýrada Alarko Þirketler Topluluðu Tanýtým
Koordinatörlüðünü yürüten Leyla Alaton’un Suadiye Çamlýk Sokak’taki bir evde ilk kombiyi çalýþtýrmasý
haberine yer verilmiþti. Kombi Alarko’nun ürettiði ilk kombi modeliydi ve tarih 7 Þubat 1992’ydi; yani
hepsi hepsi 15 yýl önce. Þimdi kaç kiþi bu olayý hatýrlayabilir, fotoðraftaki kombinin markasýný söyleyebilir.
Bu da bir Alarko ‘ilk’iydi, ancak üzerinden 15 yýl bile geçmeden unutulup gitmiþti. Bu olaylar ülkeler,
insanlar gibi kurumlarýn da kendi tarihlerini ortaya çýkarmasýna gerek olduðunu bize hatýrlattý.

Tarih nasýl oluþturulabilir? Tarih zaten yaþananlarla oluþmakta ve bir yerlerde birikmektedir. Yapýlacak
olan bu birikimi derlemek, düzenlemek, deðerlendirmek ve insanlarýn zihinlerinde kalan “hoþ” anýlar
olmaktan kurtarmak ve herkese açmaktýr. Biz de bunu yapmak istiyoruz. Bunun için elimizdeki
malzemelere baktýk. En önemli kaynaklar Alarko’nun yayýnladýðý broþür, katalog ve kitaplar, yaptýðý
iþler. Bunlar nesnel kaynaklar. Diðer önemli kaynak ise insan, yani anýlar. Bunlar da öznel kaynaklar.
Baþta Üzeyir Garih ve Ýshak Alaton’un kitap ve anýlarý kýlavuz kaynak özelliðinde. Neyse ki kitap
yazmýþlar. Sonra Alarko ve Alarko Carrier’la iliþkisi olmuþ insanlar; çalýþanlar, iþ yapanlar vb. Bir anlam-
da “canlý tarih”. Bunlarý deðerlen-
direceðiz. Kendileriyle gidip görüþe-
ceðiz, Gebze’ye davet edeceðiz.
ACST’ye kazandýrmak istedikleri
belgeler varsa bunlarý alarak
düzenleyeceðiz. Böylece, belki bir
gün ACST Müzesi’ni de oluþtu-
rabiliriz.

Bütün ACST çalýþanlarýný zihinlerini
ve dosyalarýný karýþtýrmaya, bilgi ve
dökümanlarýný bizimle paylaþmaya
davet ediyoruz. Böyle bir projede
görev almak isteyen ACST çalýþanla-
rýný göreve çaðýrýyoruz.

BizdenBize Yayýn Kurulu

1967

1967 yýlýnda yayýnlanmýþ bir “Referans
Listesi”. 4 sayfalýk listede neler yok ki;
Manifaturacýlar Çarþýsý, Arçelik Çayýrova
Fabrikasý, Ýstanbul Opera Binasý, Türk
Siemens Kablo Fabrikasý, Çelik Halat ve
Tel Sanayisi, Merkez Bankasý Genel
Müdürlüðü, Türk Kablo Fabrikasý, Iþýk Lisesi,
Kara ve Deniz Harp okullarýnýn kapalý yüzme
havuzlarý, Coca Cola Fabrikasý’nýn “komple”
tesisatlarý yapýlmýþ. “Ýnþaat ve Tesisat”
baþlýðý altýndaki iþlerde Selimiye Kýþlasý
Restorasyon ve Isýtma Tesisatý göze
çarpýyor.

1969

1969 yýlýnda yayýnlanan bir diðer Referans
Listesi’nin kapaðý. “Konularýmýz” baþlýðý
altýnda sýralanan faaliyet alanlarý: Isýtma,
Klima, Soðutma, Akaryakýt ve Yakma, Su
Þartlandýrma, Evaporatif Su Soðutma,
Otomatik Kontrol, Tab ve Kurutma Fýrýnlarý,
Elektrik ve Kontrol Panolarý, Sýnai Tesisler,
Komple Fabrika Tesisleri.

1960’lý yýllar (?)

Ýsveç lisansý ile “memleketimizde üretilen”
Bentone brülörlerinin broþürü. Adres: Alarko
Sanayi ve Ticaret AÞ. Perþembe Pazarý,
GALATA.


