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Mobilleşen dünyaya ayak uydurmanız için, Alkan dünyanın 
önde gelen firmalarına, uluslararası organizasyonlarına ve 
kamu kurumlarına üstün teknoloji ürünü mobil çözümler 
sunuyor. Alkan yarının mobil dünyasını şekillendirirken, sizinle 
el ele yürüyor.

In the world that is more mobilizing by the day, Alkan provides 
cutting-edge mobile solutions to world-famous companies, 
intergovernmental organizations, and governmental bodies. 
Alkan Solution shapes tomorrow’s mobile world, moves forward 
hand-in-hand with you.

Özel Amaçlı Projeler

Specialty Vehicles

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler tarafından açılmış en büyük araç ihalelerinden birini 
kazanan, Alkan Solution ülkedeki ihtiyaç sahiplerine yardım eli

uzatmak için 35 adet mobil koordinasyon merkezi üretti ve buna ek olarak 
Türkiye’nin ilk deprem simulatörü Alkan Solution tarafından 2008 yılında üretildi.

Winning one of the biggest vehicle tenders by the United Nations in Turkey, 
Alkan Solution built 35 mobile coordination centers to extend the helping 

hand to needy ones across the country. Also Turkey’s first earthquake 
simulator built by Alkan Solution in 2008.
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Gezici Koordinasyon 
Araçları

Mobile Coordination
Vehicles

Deprem, afet ve acil durum anlarında sahada koordinasyonu 
sağlamak, brifing alımı, bilgilendirme, kriz yönetimi gibi işlemler 
için kullanılan mobil koordinasyon araçları, Alkan Solution 
tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) ve Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) iş birliğinde üretilmiştir.

Mobile coordination vehicles, used so as to ensure coordination 
on field and manage a crisis in case of emergency situations 
such as earthquake, mine accidents, has been produced by 
Alkan Solution upon the demand of United Nations High 
Commissioner for Refugees (UNHCR) and Turkey’s Disaster and 
Emergency Presidency (AFAD).
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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve 
İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi ile işbirliği gerçekleştiren Alkan 
Group, ülkemizdeki mülteci akınının kontrol altına alınmasına 
yardımcı olmak için mobil hizmet araçları üretiyor. Mobil hizmet 
aracı Türkiye’nin doğu sınırlarında Suriye’ den gelen 
mültecilerin ülkede kayıt altına alınması ve mülteci kamplarına 
yerleştirimesinin kolaylaştırılmasına yardımcı oluyor.

With the cooperation of the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) and Interior Directorate of Migration 
Management , Alkan has produced dozens of mobile service 
units to take the refugee influx under control. Now, scores of 
mobile service units are on duty along the Turkish borders and 
register Syrian refugees to ease their living conditions in the 
neighbor country. 

Gezici Hizmet
Birimi

Mobile Service
Unit
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Alkan Solution tarafından geliştirilen gezici yatakhane araçları 
24 kişilik yatak kapasitesi, çamaşır ve bulaşık makinesi de 
içeren tam teçhizatlı mutfağı, tuvalet ve banyo ihtiyaçlarınızı 
karşılayan ayrı odaları ile gittiği heryerde kullanıcılarının 
hizmetindedir. Afet durumlarında bile bağımsız çalışabilme 
özelliği sayesinde ihtiyaçlarınıza tam anlamıyla karşılık 
vermektedir.

Fully designed and produced by Alkan Solution, our mobile 
dormitory devices serve its users with 24 bedding capacity, 
a kitchen with washing machine, dish machine and WC and 
shower area. With our mobile dormitory vehicles, every place 
you visit would make you feel at home. Mobile dormitory 
vehicles have the capacity to work independently even during 
disasters.

Gezici Yatakhane
Araçları

Mobile Dormitory
Vehicle
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Gezici Saha
Araçları

Mobile Field
Vehicles

You can dream a mobile vehicle with a space of 14 person bed 
capacity; you can even dream an off-road SUV located in the 
same mobile vehicle. Let your dream be limitless. If you can 
dream it, we can build it! Mobile field vehicles, produced by 
Alkan Solution in order to be used in areas where 
transportation can be problematic, function both as an office 
where you can work and a home for you to sleep at nights.

Mobil bir aracın içerisinde, 14 yatak kapasiteli bir oda hayal 
edin, bu odanın aynı zamanda yolculuk halindeyken arazi 
cipinizi koyabileceğiniz bir araç haznesi olarak kullanılmasını da 
hayal edebilirsiniz. Hayallerinizi limitsiz tutun. Siz hayal edin, 
biz projelendirelim. Ulaşımın sıkıntı olduğu yerlerde günlerce 
sürecek saha çalışmaları için Alkan Solution mühendisleri 
tarafından titizlikle üretilmiş mobil saha araçları, hem 
konaklayacağınız bir yaşam alanı hem de çalışmalarınızı 
yürüteceğiniz bir ofis fonksiyonu görüyor.
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Gezici Kreş
Araçları

Mobile Nursing
Vehicles

Türkiye’nin son 4 yılda yüzleştiği mülteci krizini hafifletmek 
için devlet kurumlarıyla işbirliği halinde olan Alkan Solution, 
0-8 yaş arasındaki mülteci çocukların ülkeye adaptasyonunu 
sağlamak amacıyla mobil kreşler üretiyor. Mülteci kamplarında 
ve sınırlarda yer alan mobil kreşlerle mülteci çocuklar hem 
eğleniyor hem öğreniyor.

In order to relieve the Syrian refugee burden in Turkey by 
cooperating governmental organizations, Alkan Solution builds 
mobile nursing units to educate refugee children between 0-8 
years old. Mobile nursing units, located on refugee camps and 
Turkish-Syrian border, allow refugee children to learn while
enjoying.
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Gezici Mutfak
Araçları

Mobil mutfaklarımız geçici ya da kalıcı yemek servisi 
ihtiyaçlarınızı kişiye ve kuruma özel çözümlerle kolay hale
getiriyor. Mutfak uygulamalarının olmadığı, olağanüstü hallerin 
olduğu lokasyonlarda kullanıma uygun mobil mutfaklar 5000 
ile 20000 kişiye aynı anda hizmet verme kapasitesi sahiptir.

Mobile Kitchen Vehicle facilitates your temporary or 
permanent food service project requirements with custom-
made design. Mobile kitchen that makes enable to serve from 
5000 to 20000 persons are particularly suited to sites that 
have no kitchen facilities.

Mobile Kitchen
Vehicle
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Gezici İkram 
Araçları

Mobile Catering 
Vehicles

Gezici ikram araçlarımız kurumlara ve kişilere özel çözümlerle 
ikram servisi ihtiyaçlarınızı kolay hale getiriyor. 
Özel durumlarda ve olağanüstü hallerde bile 150 kişiye aynı 
anda hizmet verebilmektedir.

Our mobile catering vehicles facilities your catering service
easier with special solutions for institutions and individuals. 
Even in special situations and in extraordinary situations, our 
mobile catering vehicles can serve 150 people at the same 
time.
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Gezici Ekmek İmalat
Aracı

MobileBakery
Vehicle

Alkan Solution tarafından geliştirilen gezici ekmek imalat aracı, 
tüm koşullarda ihtiyacınızı karşılamak için tasarlandı. Günlük 
10.000 adet ekmek üretim kapasitesi olan mobil ekmek imalat 
aracında, son teknolojiye uygun yoğurma, mayalama ve pişirme 
makineleri kullanılmaktadır. 

Mobile Bakery Vehicles are designed by Alkan Solution to 
meet your needs under every circumstances. With the capacity 
of making 10.000 bread on a daily basis, our mobile bakery 
vehicles has cutting edge technology with yeasting, dough 
kneading, cooking devices.
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Deprem
Simülatörü

Quake
Simulator

Türkiye’nin üç boyutlu deprem simülatörleri, Alkan Solution 
mühendisleri tarafından 2003 ve 2010 yıllarında AKUT için 
üretilmiştir. Ülkemizin, sismik aktivite bağlamında yoğunluk 
gösteren bölgelerini şehir şehir gezerek, deprem 
bilinçlendirmesi yapan simülatörlerimiz, deprem anında ve 
sonrasında yaşananlar karşısında neler yapılacağı konusunda 
eğitim vermektedir.

Turkey’s 3-Dimensional G-Force mobile earthquake simulators 
were produced by Alkan Solution engineers for Turkey
Search and Rescue Association (AKUT) in 2003 and 2010 so as 
to raise awareness on how to cope with an earthquake in
Turkey, where seismic activity is more frequent.
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Gezici Tamir-Bakım
Aracı

Mobile Maintenance
Vehicles

Alkan Solution tarafından geliştirilen gezici tamir bakım aracı 
ile farkınızı hissettirin. En en zor şartlarda bile tüm sorunlara 
anında cevap verebilmeniz için üretildi.

We all want to feel secure on roads. With Alkan Solution’s 
mobile maintenance vehicles, your damages are to be 
managed even at the worst road conditions. The mobile 
maintenance vehicles function as car service with equipment 
such as compressor and generator.
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Gezici Tamir-Bakım
Aracı

Mobile Maintenance
Vehicles

Alkan Solution tarafından geliştirilen ve oluşabilecek tüm 
sorunları çözmek için tasarlanan, yardımcı atölyeniz 
konumundaki gezici tamir bakım araçları ile bir adım öndesiniz.

You are one step ahead with mobile repair and maintenance 
vehicles, developed by Alkan Solution, designed to solve all 
the problems that may arise.
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Alkan Solution mobil güvenlik araçları, üstlendiği amacın, zorlu 
koşullarıyla başa çıkabilmeniz için, gelişmiş dizayn ve
mühendislik becerileri ile size hızlı görev adaptasyonu sağlar. 
Amaca odaklı ve güvenli ürünlerimiz, elektrik & klima kontrol 
üniteleri, gelişmiş iletişim sistemleri gibi dayanıklı ve yüksek 
güvenlikli dizayn paketleri ile tasarlanıp üretilmektedir.

To resist severe conditions of non-stop heavy duty and 
over-the-road travel, mobile security vehicles by Alkan Solution 
promise you to provide mission versatility with advanced 
design and engineering facilities. Our goal-oriented security
vehicles are engineered and built with robust and highly 
secure design packages, including electrical and climate control 
units, state-of-the-art communication systems. 

Gezici Güvenlik Araçları

Mobile Security Vehicles

İhtiyaçlar doğrultusunda, birime özel mobil güvenlik araçları Alkan 
Solution tarafından projelendirilir.

Custom - made mobile security units projected by Alkan Solution 
to fit your needs.
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Bomba İmha
Ekip Araçları

Bomb Squad
Vehicles

Bomba imha ekip araçlarımız, ağır koşullarda, uzun dönemli
kullanıma göre üretilmiştir. Geniş opsiyonları ile, isteğinize 
uygun özellikleri seçebileceğiniz araçlarımızda rampa, elektrik / 
hidrolik lift, gibi opsiyonlar bulunmaktadır.

Bomb Squad Units by Alkan Solution are engineered  for  
heavy-duty long-term usage. With an extensive option list, we 
allow you to select features that meet your needs. Our bomb 
response units offer both electric / hydraulic lift options for the 
vehicle.
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Gezici Asayiş
Ekip Araçları

Mobile Command
Vehicles

Uzun yıllara dayanan tecrübemizle, mobil asayiş ekip araçları 
tam olarak departmanınızın ihtiyaçlarına cevap vermektedir. 
Yüksek teknolojiye sahip özellikleri ile asayiş ekip araçları 
sizlere esnek dizayn seçenekleri sunmaktadır.

With years of experience, Alkan Solution custom-built mobile 
command units have the exact specifications that your 
department needs. Our command units offer flexibility in 
design, and an experienced service staff with a wide range of 
styles featuring the most advanced technologies.
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Gezici Cenaze Hizmet
Araçları

Mobile Funeral Service
Vehicles

Kurum ve kuruluşlara özel dizayn edilen mobil cenaze hizmet 
araçları, taziye ziyaretlerinde hizmet ve yemek servisi gibi 
amaçlarla kullanılmaktadır.

Mobile Funeral Service Vehicles, designed according to your 
institution’s demands,is offeres helping hand in funeral service 
such as food distribution, condolence offering.



Founded in 1959, Alkan Group provides service in vehicle industry with an innovative approach 
for more than 50 years.

Alkan Group combines yesterday’s traditions with today’s trends and aims to become your 
solution partner with its specialized technical team and high quality performance products.

Temelleri 1959 yılında atılan Alkan  Group, 50 yılı aşkın süredir, içinde bulunduğu şartların hep 
bir adım ötesinde sizlere hizmet sunmaktadır.

Geçmişten gelen gelenekleri, günümüz trendleri ile harmanlayıp, size en iyiyi sunmayı prensip 
olarak bilmiş, yarınlara uzanan yolculuklarınızda da en güçlü çözüm ortağınız olmayı 

hedeflemektedir.

Telefon : +90 (264) 278 19 00 Fax : +90 (264) 278 19 03
Ozanlar Mahallesi  Karakamış Caddesi NO:49 Sakarya / TÜRKİYE
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Sağlık Hizmet Araçları
Health Service Vehicles
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Türkiye’nin ilk mobil mamografi ve göğüs kanseri tanı üniteleri, pilot sağlık 
projesi kapsamında Alkan Solution tarafından üretildi ve ülkemizde, 
kan bağışı işlemlerine yenilikçi bir yaklaşım getiren, Alkan Solution eski kan 
bağış otobüslerini AB standartlarında, mobil ünitelerle değiştiriyor.

Turkey’s first mobile mammography and breast cancer detection units in a 
pilot health project produced by Alkan Solution also Alkan Solution,
bringing an innovative approach to blood donation in Turkey, replaced former 
blood donation buses with state-of-the-art mobile units in EU standards.

Mobil sağlık araçlarımız ile dijital mamografi, röntgen, mobil 
ameliyathane, mobil poliklinik ve kan alma gibi alanlarda hizmet 
vermenize katkı sağlıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın birçok 
noktasına ulaştırdığımız mobil sağlık araçları ile farkındalık 
yaratmanın gururunu yaşıyoruz.

Alkan Solution mobile health vehicles, including custom - 
tailored solutions such as digital mammography, phlebotomy, 
x-ray, allow you to take your medical services directly to your 
customers. We are proud of raising  awareness on health 
issues both in Turkey and across the world with mobile medical 
service products.

Gezici Sağlık Araçları

Mobile Medical Vehicles
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Gezici Sağlık Tarama
Araçları

Mobil mamografi & X-Ray klinikleri, kadın sağlığı ve erken tehis 
hakkında bilinç oluşturmayı hedeflemektedir. Alkan Solution 
tarafından projelendirilen mobil klinikler, Türkiye’ nin kırsal 
kesiminde kalmış bölgelerine ve şehir içindeki sağlık temelli 
programlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Özel tasarım mobil 
klinikler, içerisinde talep ettiğiniz sağlık tarama ürünleri
barındırır.

Mobile mammography & X-Ray clinics have designed to
increase awareness on Women’s Healthcare and early 
detection. Engineered and produced by Alkan Solution, mobile 
mammography and x-ray clinics aim to reach out to some of 
the most rural and underserved areas as well as inner city 
healthcare programs across Turkey. Custom-made mobile 
clinics accommodate any combination of the services your 
program provides.

Mobile Medical Screening
Vehicles
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Gezici Sağlık Tarama
Araçları

Türkiye’nin her şehrinde il, ilçe, kasaba ve köylerde konuşlanan 
Mobil Sağlık Tarama ve mamografi araçlarımız 40-69 yaş arası 
kadınların rahim ağzı ve meme kanseri gibi durumlarda erken 
tanı konulmasına katkı sağlamaktadır. İçerisinde bulunan çekim 
odası, smear test numunesi alma odası gibi alanlarla,mobil 
araçlarımız erken teşhis hayat kurtarır vurgusu yapıyor.

Mobile Medical Screening Vehicles in each Turkish province, 
district, town and village aims to establish an early diagnosis 
for breast and cervical cancers among women between the 
ages of 40 and 69. With rooms in mobile vehicles available for 
mammography screening, smear test, mobile vehicles 
highlights the importance of early diagnosis.

Mobile Medical Screening
Vehicles
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Gezici Kan Bağış
Araçları

Mobile Blood Donation
Vehicles

Alkan Solution, Türk Kızılayı için kan bağış aracı üretiyor.
Ankara’ nın merkezi olan Kızılay Meydanı’ nda bulunan ilk kan 
bağışı aracı, farkındalığı arttırmayı amaçlarken bağış işlemlerini 
de hızlandıracak mobil kolaylıklar sağlıyor.

Alkan has produced high quality of mobile blood donation
vehicle to increase the Turkish Red Crescent (Kızılay) facilities 
in donation procedure. The first phlebotomy vehicle produced 
by Alkan stands ready in the Ankara’s downtown Kızılay in 
front of a shopping mall.
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Gezici Kan Bağış
Araçları

Mobile Blood Donation
Vehicles

Alkan Solution, aktif saha çalışmalarında farkındalığı arttırmak 
amacı ile Türk Kızılayı için yeni nesil kan alma araçları üretiyor. 
İçerisinde bulunan doktor odası ile aynı anda 4 donörden kan 
alma kapasitesine sahip hızlı ve modern araçlar, en zor şartlar 
için özel olarak geliştirildi. 

Alkan Solution presents its cutting edge technology blood 
donation vehicles produced for Turkish Red Crescent in order 
to increase the awareness on donation. The modern and fast 
blood donation vehicle that has doctor room in it is able to 
taking blood of four donors at the same time.
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Gezici Sağlıklı Yaşam
Araçları

Mobile Healthy Living
Vehicles

Alkan Solution, Türkiye Sağlık Bakanlığı için ürettiği Sağlık 
Yaşam Araçları ile ülkenin dört bir yanında sağlıklı yaşamın 
öneminin halka anlatılmasına katkı sağlıyor. Tam kapasite 
çalışan araçlarımız sağlık konusunda bilinçlendirme
çalışmalarına destek oluyor.

Produced for Health Ministry, Mobile Healthy Living Vehicles 
by Alkan Solution contributed to highlight the importance of 
healthy living in each province of Turkey. Working full capacity, 
mobile healthy living vehicles promotes increasing awareness 
in health issues.
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Gezici Sağlık Eğitim 
Araçları

Mobile Medical Education
Vehicles

Mobil sağlık tarama araçları ilgili kurum ve kuruluşlara, sağlık 
taraması ve eğitimi gibi konularda, özellikle 0-14 yaş grubu 
içindeki çocuklar arasında, önleyici sağlık hizmetini tanıtmaya 
yardımcı olmaktadır.

Mobile Medical Screening Vehicles built by Alkan Solution allow 
on-site services for related governmental institutions to
promote preventive health care through community screenings 
and education, especially among 0-14 years students
at school.
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Gezici Laboratuvar
Araçları

Mobile Analysis, E-lab
Vehicles

Alkan Solution tarafından geliştirilen e-analiz laboratuvarları ile 
başlıca su ve sağlık hizmetleri veren birçok kuruluş
olmak üzere her alanda kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır.

With Alkan Solution’s mobile water analysis e-labs, your water 
is more drinkable. Produced to be used by institutions giving 
the health service to analyze the quality of drinkable waters, 
mobile water analyzing devices by Alkan Solution work to 
protect your health.
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Türkiye’nin ilk tıbbi atık aracı Alkan Solution tarafından 1997 yılında üretildi.

Turkey’s first medical waste vehicle built by Alkan Solution in 1997

AB standartları ve çevre prosedürüne uygun olarak üretilen 
araçlarımız tıbbi atık sevkiyatı için gerekli ihtiyaçlarınızı 
karşılamaya hazır.

In accordance with the EU standards and environmental
procedure Alkan Solution is ready to meet your vehicle needs 
for the transport process of medical waste.  

ADR’ li Araçlar

ADR-Certificated Vehicles
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Tıbbi Atık
Araçları

Medical Waste
Vehicles

Çevre bakanlığı yönetmeliğine uygun olarak üretilen tıbbi atık 
araçlarımız ile hastane ve diğer sağlık merkezlerinde biriken 
tıbbi ve medikal atıklar, çevreye duyarlı bir şekilde taşınır. 
Sağlamlık ve sızdırmazlık için gerekli bütün mekanizma ve 
donanımların bulunduğu araçlar, atıkların el değmeden 
atılmasını sağlar.

Medical Waste Vehicles, which are produced in accordance with
the Ministry of Environment, carry medical wastes taken from
a hospital or health center to designated areas. With durable 
and impermeable mechanisms,no-touch medical waste 
vehicles carry your hazardous waste easily.
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Endüstriyel Atık
Araçları

Industrial Waste
Vehicles

Alkan Solution, endüstriyel atık alanında, oldukça gelişmiş 
taşıma yöntemleri sunmaktadır. Profesyonel ekibimiz ağırlıklı 
olarak çevre sektöründe verimli çalışan, kullanıcı dostu ve 
çevreye zarar vermeyen ürünler üretmeye odaklanır.

Alkan Solution offers a wide range of waste transport vehicles 
in the sector of industrial. Our professional engineers 
focus on the improvement and production of vehicles for the 
environmental sector that work efficiently, are user-friendly 
and minimize the impact of the environment.



Founded in 1959, Alkan Group provides service in vehicle industry with an innovative approach 
for more than 50 years.

Alkan Group combines yesterday’s traditions with today’s trends and aims to become your 
solution partner with its specialized technical team and high quality performance products.

Temelleri 1959 yılında atılan Alkan  Group, 50 yılı aşkın süredir, içinde bulunduğu şartların hep 
bir adım ötesinde sizlere hizmet sunmaktadır.

Geçmişten gelen gelenekleri, günümüz trendleri ile harmanlayıp, size en iyiyi sunmayı prensip 
olarak bilmiş, yarınlara uzanan yolculuklarınızda da en güçlü çözüm ortağınız olmayı 

hedeflemektedir.

Telefon : +90 (264) 278 19 00 Fax : +90 (264) 278 19 03
Ozanlar Mahallesi  Karakamış Caddesi NO:49 Sakarya / TÜRKİYE
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Gezici Tanıtım & Fuar Araçları
Mobile Showroom & Fair Vehicles
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Şasiden iç donanıma kadar Alkan Solution üretimi olan 
treylerlerimiz ile Dünya ve Türkiye’nin en değerli markalarına 
ulaşımdan, tanıtım ve fuara kadar her konuda mobil çözümler 
sunuyoruz. Yenilikçi uygulamalarımız ve eşsiz detaylarımız 
ile aradığınız mobil çözüm için hizmetinizdeyiz. Mobil tanıtım 
ürünlerimizi sahnelerde görmekten keyif alacaksınız.

Fully manufactured by Alkan Solution from the chassis 
structure to interior design, our showroom and fair trailers 
offer mobile solutions to put your brand on the map. We are at 
your service with innovative applications and unique details to 
define the perfect mobile solution to fit your needs.
You would love to see Alkan mobile showroom & fair vehicles 
on stages.

Gezici Tanıtım & Fuar Araçları

Mobile Showroom & Fair Vehicles

Türkiye’nin ilk fuar aracı Alkan Solution tarafından 1999 yılında üretildi.

Turkey’s first fair vehicle built by Alkan Solution in 1999.
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Gezici Fuar
Araçları

Mobile Fair
Vehicles

Dikkat çekici özellikleri ile Alkan Solution, mobil tanıtım & fuar 
araçları ile sizlere anahtar teslim ürünler sunuyor.
Sunumlarınız ve tanıtımlarınız için geniş bir alan arayışınız 
varsa, mobil tanıtım araçlarımız göz atmanız için size bekliyor.

Alkan mobile showroom & fair vehicles, with attentiondrawing
features, provide complete “Turn-Key” vehicle. If you
are looking to need a broad space for your demos and
presentation, you need to take a look at our trailers.
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Gezici Fuar
Araçları

Mobile Fair
Vehicles

Alkan Solution tarafından projelendirilen ve üretilen mobil fuar 
ünitelerinde lüks aksesuarları standartlaştırıyoruz. Tente 
sistemi, açılabilir sahne, çatı gibi detayları ile mobil fuar araçları 
ihtiyaçlarınızı sonuna kadar karşılayacaktır.

Luxurious accessories to match the already rich interior are 
standardized in mobile fair vehicles projected and built by
Alkan Solution. With innovative application such as tilted 
system, extendable stage and rooftop and unique details in 
interior and exterior design, our mobile fair vehicles perfectly  
suit your needs.
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Gezici Miting
Araçları

Mobile Demonstration
Vehicles

Türkiye’deki siyasi partiler tarafından seçim dönemlerinde 
miting amaçlı sahalarda kullanılan mobil miting araçları 
üreterek partilerin projelerini tanıtmasına katkı sağlıyoruz. Özel 
tasarım mobil miting üniteleri ile birçok siyasi parti ülkeyi
gezerek seçmenleri ile buluşuyor.

In order to be used on field during election periods, Alkan 
Solution builds mobile demonstration vehicles for Turkish 
political parties to let them promote projects on arenas. With 
custom-made Alkan Solution mobile demonstration units, 
parties such as Turkey’s ruling Justice and Development Party 
(AK Party), travel across the country and meet their voters.



Founded in 1959, Alkan Group provides service in vehicle industry with an innovative approach 
for more than 50 years.

Alkan Group combines yesterday’s traditions with today’s trends and aims to become your 
solution partner with its specialized technical team and high quality performance products.

Temelleri 1959 yılında atılan Alkan  Group, 50 yılı aşkın süredir, içinde bulunduğu şartların hep 
bir adım ötesinde sizlere hizmet sunmaktadır.

Geçmişten gelen gelenekleri, günümüz trendleri ile harmanlayıp, size en iyiyi sunmayı prensip 
olarak bilmiş, yarınlara uzanan yolculuklarınızda da en güçlü çözüm ortağınız olmayı 

hedeflemektedir.

Telefon : +90 (264) 278 19 00 Fax : +90 (264) 278 19 03
Ozanlar Mahallesi  Karakamış Caddesi NO:49 Sakarya / TÜRKİYE

www.alkangroup.com.tr
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