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1970’li yıllarda Alarko Şirketler Topluluğu’nda gerçekleştirilen yeniden organizasyon ve kurumsallaşma 
programları kapsamında şirket ile çalışanları arasındaki ilişkilerin, karşılıklı sorumluluk anlayışı çerçevesin-
de daha sağlam esaslara kavuşturulması da düşünülmüştü. Bugün Alarko Carrier ve Alsim tarafından hala 
kutlanan “Alarko Günü” bu konuda yapılan çalışmaların bir sonucuydu.

28 alarko tarihinden

Üzeyir Garih Bey, 1978 yılında düzenle-
nen kutlamada yaptığı açılış konuşmasında 
“Alarko Topluluğu’nun çalışma düzeni ve 
uyumlu işbirliği ile diğer kuruluşlara örnek 
teşvik edecek mükemmellikte olduğunu, 
bu başarının sağlanmasında tüm Alarko 
mensuplarının katkılarının bulunduğunu” 
belirtiyor ve “Alarko Günü’ne katılanların 
şahsında bütün Alarko ailesini kutluyordu”. 

İlk Alarko Günü kutlamaları ekim ayı için-
de Topçular’daki Alsac Fabrikası’nın bah-
çesinde yapılıyordu. Törene başta Üzeyir 
Garih ve İshak Alaton beyler olmak üzere 
üst yönetim, yöneticiler ve çalışanlar katı-
lıyordu. Tören Üzeyir Garih ve İshak Ala-
ton beylerin, şirketin çalışmaları ve gelecek 
programları hakkında bilgi veren konuş-
malarıyla başlıyordu. Daha sonra “jübile” 
töreni yapılıyordu. 

Bu törenin amacı Alarko’ya hizmeti geçen 
çalışanları onurlandırmaktı. İlk törenlerde 
Alarko’daki hizmet süresi 5 ve 10 yılı ge-
çen çalışanlara “hizmet belgeleri” ve deği-
şik armağanlar şirket yetkilileri tarafından 
verliyordu. Başlangıçta hizmet süresi 5 ve 
10 yıl iken, şirket “yaşlandıkça” bu süre 20, 
25, 30, 35 ve 40 yıla kadar çıkacaktı. Aynı 
törende emekliye ayrılan çalışanlara da 
“Hatıra Plaketi” veriliyordu.

Daha sonraki yıllarda Alarko Günü progra-
mına iki özel değerlendirme daha eklendi. 
Bir başarı değerlendirme programı olan 
“Altın Rozet” uygulamasında şirketin deği-
şik bölümlerden en verimli ve başarılı iki 
çalışanı seçilerek altından “Alarko Rozeti” 
ile onurlandırılıyor, şirket yayın organların-
da kişisel tanıtımları yapılıyordu.

Diğer değerlendirme ise “En İyi Buluş” ödü-
lüydü. Bu ödül çalıştığı bölümde verimliliği 
artırıcı, kaliteyi yükseltici, zaman tasarrufu 
sağlayan buluşu yapan çalışana veriliyor-
du. Programın içeriği daha önce şirket 
çalışanlarına duyuruluyor. Gelen projeler 
bir kurul tarafından değerlendirilerek en 
iyi projeler seçiliyordu. Seçilen projeler ve 
sahipleri Alarko Günü’nde açıklanarak tüm 
topluluğa duyuruluyor, değişik armağanlar 
veriliyordu. Bu iki özendirici program günü-
müzde de devam ettiriliyor.

İlk yıllarda Alarko Günü programında mü-
zik konserine, şirket bünyesinde oluşturulan 
folklor grubunun ve judo-karate takımı-
nın gösterilerine de yer veriliyordu. Alarko 
Günü samimi bir ortamda düzenlenen kok-
teyl ile tamamlanıyordu.

1975 yılında Alarko Haber Bülteni’nde yayınlanan 
Alarko Günü haberi

2015 yılı Alarko Günü kutlamaları ilk kez Alarko Şir-
ketler Topluluğu ikinci kuşak yönetiminin katılımıyla 
gerçekleşti. Yeni yönetimi temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı İzzet Garih ve Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Vedat Aksel Alaton beyler törene katılarak ve 
konuşma yaparak Alarko’nun artık gelenekselleşen 
ve kurumsal yapısının bir parçası haline gelen Alarko 
Günü’nü sürdürüyorlar.

1978 yılında Alarko Bizim Dünyamız dergisinde ya-
yınlanan Alarko Günü haberi

İzzet Garih

Vedat Alaton




