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İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen “Küresel İklim Değişikliği” temalı fotoğraf 
yarışmasının ikincisi bu yıl 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında 
gerçekleştirildi. Değişen iklim koşullarına dikkat çekmeyi hedefleyen 
yarışmaya 900’ü aşkın başvuruda bulunuldu.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FOTOĞRAF 
YARIŞMASI SONUÇLANDI
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İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen “Küresel İklim Değişikliği” temalı fotoğraf yarışmasının ikincisi 
bu yıl 10 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Değişen iklim koşullarına 
dikkat çekmeyi hedefleyen yarışmaya 900’ü aşkın başvuruda bulunuldu.

Yarışmacılar, bir önceki yıl olduğu gibi www.alarko-
carrier.com.tr/fotograf adresine fotoğraflarını yük-
leyerek yarışmaya ücretsiz katıldı. Alarko Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Alsim Alarko 
Genel Koordinatör Yardımcısı Alper Kaptanoğ-
lu, Sanatçı Şükran Moral ve Fotoğrafçı Ani Çelik 
Arevyan’ın yer aldığı seçici kurul, fotoğrafları; yarış-
ma temasına uygunluk, yaratıcılık, anlatım gücü ve 
teknik kriterlerine göre değerlendirdi. Jüri değerlen-
dirmesinin sonucunda yarışmada birinciye Canon 
EOS 70D fotoğraf makinesi, ikinciye Toshiba RAS 
13 N3 KVR klima, üçüncüye Toshiba RAS 13 S3 KV 
klima, dördüncü ve beşinciye iPad Mini 3, altıncıya 
ise Asus akıllı telefon hediye edildi. Finale kalan son 
13 fotoğraf, Alarko Carrier’ın 2016 takviminde yer 
alacak.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ FOTOĞRAF 
YARIŞMASI SONUÇLANDI

ALARKO CARRIER VE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Çalışanları ve yan sanayisiyle birlikte sürdürülebilir-
liği şirket kültürü haline getirmeyi hedefleyen Alarko 
Carrier çalışmalarında maliyet ve kârın yanı sıra, 
çevre duyarlılığını da ana hedef olarak belirliyor. 
Ekonomik gelişme, sosyal gelişme ve çevre olmak 
üzere üç alanda şekillenen sürdürülebilirlik kavramı 
üzerine faaliyetlerini sürdüren Alarko Carrier, yak-
laşık 20 yıldır zaman, para ve emek harcayan bir 
şirket konumuyla öne çıkıyor.

Alarko Carrier’in kurucu ortaklarından Dr. Üze-
yir Garih ve İshak Alaton’un, daha dünya günde-
mine girmeden önce, sürdürülebilirlik kavramını 
Alarko Şirketler Topluluğu’nun misyonu olarak 
benimsemesi, 1995 yılında gerçekleştirilen Arama 
Konferansı’nda, şirketin on temel maddeden olu-
şan ana felsefesini oluşturuyor. Yaklaşık on yıl sonra 
gündeme gelen, sürdürülebilirliği de kapsayan bu 
maddeler ışığında faaliyetlerini yürüten Alarko Car-
rier, 2014 yılından bu yana düzenlediği “Küresel İk-
lim Değişikliği” temalı fotoğraf yarışmasıyla değişen 
iklim koşullarına dikkat çekmeyi hedefliyor.

1. ALAATTİN ŞENOL

SAPANCA (ADAPAZARI)
Dağlardan inen derelerin beslediği, çevresindeki 
şehirlerin içme suyunu sağlayan dev bir kaynaktır 

Sapanca Gölü. 

Çevre kirliliği ve yoğun tahribat, gölü ve göle akan 
dereleri felakete sürüklüyor.
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2. HAKAN YAYLA 
ÇORUM

Su içinde çimlenebilen ve kökleri 
suda erimiş oksijenlerden besle-

nen tek tahıl cinsidir pirinç.

Çeltik tarlaları, Çorum’un muci-
zevi coğrafyasına renk ve bereket 

katar.

4. MEHMET BEDİR 

SİNDELHÖYÜK 
KÖYÜ

Anadolu bozkırının ortasında bir 
kuş cennetiydi Sultansazlığı.

Tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir 
arada bulunduran eşsiz bir doğa 

parçasıydı. Kayseri’nin Develi 
ilçesine bağlı Sindelhöyük ya-

kınlarında, Sultansazlığı’nın da 
yayıldığı ova geçmişteki canlı ve 

renkli doğasını arıyor.

3. OĞUZ İPÇİ 
BEYŞEHİR
Baharın müjdecisidir leylekler. 
Beyşehir Gölü kıyısındaki Ley-
lekler Vadisi, sonbaharın karlı 
günlerine kadar onların evleridir.
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5. AYTÜL AKBAŞ

DEĞİRMENDERE
Değirmendere, Kocaeli’nin en 
güzel sahil kasabası.

Sanayi tesisleri ile donatıldıkça 
kimlik değiştirdi. Yıllardır Dünya 
Ahşap Sempozyumu’na ev sahip-
liği yapan Değirmendere, dün-
yanın ilk açık hava ahşap heykel 
müzesini barındırıyor.

7. OYA ADIYAMAN

PAMUKKALE
Pamukkale, derinlerden kayna-
yan sıcak suların yüzeyde yarattı-
ğı düşsel bir mucizedir.

Kristalleşmiş pamuk tarlalarını 
andıran travertenler, geceleri bir 
ışık operası sahneler.

6. YAVUZ GÖRÜR

HALKAPINAR
Tuna Nehri deltasından yola 

çıkan pelikanlar, İç Anadolu’nun 
sulak alanlarında konaklar.

Akgöl sazlıkları kuruduğundan 
beri Halkapınar ilçesindeki İrviz 
Barajı, pelikanların yeni durağı.
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9. ARİF MİLLETLİ

KONYA
Enerji ihtiyacı büyüdükçe, 
Konya’da olduğu gibi Türkiye’nin 
manzarası dumana boğuluyor.

8. MUSTAFA DİLMEN

BURSA
Yemyeşil doğası, billur suları, eşsiz gölleri ile Bursa 
coğrafyası, doğanın en güzel armağanıydı.

10. MUSTAFA SELÇUK ERKUT

ADANALIOĞLU (MERSİN)
Mersin sahillerinde deniz kabuğundan oluşan bir 

kumsal.
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11. RAFET 
GÜCCAN

MONTANA (ABD)
ABD’nin kuzeybatı eyaletlerinden 
Montana, Glacier ve Yellowstone 
milli parklarıyla dünya coğrafya-
sının en çarpıcı parçalarını barın-
dırıyor.

13. KUTSİ BİLEN

AKYOKUŞ (KONYA)
Akyokuş, Konya’nın enfes günba-
tımı ve gündoğumunun izlenebi-
leceği doğal bir seyir alanı.

12. FAZILA 
YALMAN 

NALLIHAN (ANKARA)
Ankara’ya bağlı Nallıhan ilçesi-
nin erozyon bölgesi, dağları kat 

kat renklendiren toprak yapısıyla 
muhteşem bir fotoğraf stüdyosu 

gibidir.


