
AKSA JENERATÖR A.Ş. RESMİ HABER DERGİSİ www.aksa.com.tr 2016 / SAYI: 09AKSA JENERATÖR A.Ş. RESMİ HABER DERGİSİ www.aksa.com.tr MART-NİSAN 2015 / SAYI: 03

PAZARININ NABZINI TUTUYOR
AKSA KÜRESEL ENERJİ 

DOĞA İLE İÇ İÇE 
BİR ŞEHİR; OTTAWA

GEZİ
AKSA JENERATÖR 

‘İHRACAT ONUR LİSTESİ’NDE

KURUMSAL
AKSA 21’İNCİ SATIŞ 

NOKTASINI GEBZE’DE AÇTI

SATIŞ





G

ÖN
SÖ

Z
Sevgi ve Saygılarımla,

ve sektörün geleceğine yön verecek 
teknoloji devleri arasında yer alma 
kararlılığını ilk olarak Almanya’da 
görücüye çıkartmış bulunuyoruz. 
Bu başarının arkasında emeği olan 
başta AR-GE ekibimiz olmak üzere 
bizlere bu hayali kurma imkanını 
tanıyan kişisel liderliğiniz, takım ve 
aile olma bilinciniz ve geleceğe dair 
yenilikçi bakış açısını paylaştığınız 
için siz değerli paydaşlarımıza sonsuz 
teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. 
Aksa’nın 30 yıllık dev geleneğini 
daha nice 30 yıllara taşıyacağına 
olan inancımızın kilit taşı sizlerin bu 
kararlı yaklaşımınızdır.
2016 yılı ile beraber sizlerle geçmişte 
yaptığımız başarıları ve geleceğe dair 
planlarımızı yüz yüze gerçekleştirme 
imkânlarımızı elimizden geldiğince 
arttırma çabalarımız sürüyor. Bu 
çabalarımız çerçevesinde Aksa Servis 
ekibimizle Aksa Jeneratör tarihinin en 
büyük toplantısını geçtiğimiz aylarda 
gerçekleştirmenin mutluluğunu 
yaşadık. Aksa Jeneratör’ün kalite 
anlayışını kendisini tercih eden 
ve edebilecek tüm müşterilerimize 
aktarabilmek bizler için hayati 
bir önem taşıyor ve bu noktada 
birlikte zaman geçirebildiğimiz 
tüm paydaşlarımızın bizimle ortak 
düşüncede olduğunu görmek bizler 
adına çok büyük bir mutluluk kaynağı 
olduğu şüphe götürmez bir gerçek 
durumunda.
Dergimizin yeni sayısını ve sizlerin 
eseri olan başarılarımızı keyifle 
okumanızı temenni ederim.

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

‘’BİzLER, ‘CESuR YENİ 
DüNYA’DA heR ZAmAN 
LİdER pozİSYoNumuzu 
kORUmAYI AmAçlIYORUZ.’’

elişen dünya, birçok farklı özelliği her 
gün önümüze sunuyor. Gelişim, her 
gün her alanda kendini hissettiriyor ve 
değişimler gün aşırı şekilde hayatımızı 
revize ederek, bizleri kendisine adapte 
olmak zorunda bırakıyor. Rekabet 
artık hayatın her alanında kendini 
hissettirirken, doğal seleksiyon sadece 
en iyilerin ayakta kalmasına izin 
veriyor. Ancak sadece bireysel anlamda 
değişime uyum sağlamak yeterli 
gelmiyor. Takım olgusu ve kitlesel 
başarı güdüsü bizleri kaçınılmaz olarak 
adaptasyona zorluyor.
Aksa Jeneratör’ün değişen şartlara hızlı 
adaptasyonu, bizler adına en önemli 
başlıklardan biri halinde bulunuyor. 
Bizler “Cesur Yeni Dünya”da 
her zaman lider pozisyonumuzu 
korumayı amaçlıyoruz. Bu amacımızı 
gerçekleştirirken ise yaşadığımız 
dünyaya karşı sorumluluğumuzu asla 
geri planda bırakmamak, bizim temel 
prensiplerimizin başında geliyor. Bu 
prensibimizin bir sonucu olarak dünya 
üzerinde, alanında sayılı ekibimizin 
fedakarlıklarının meyvesini almanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Aksa Jeneratör 
liderliğini geleceğe taşıyacak olan 
Hibrit Jeneratör ürününün AR-GE 
faaliyetlerini tamamlamış bulunuyor 
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Türkiye’nin dört bir yanına 
kesintisiz enerji desteği 

sağlayan Aksa, 21’inci ve 
en yeni satış noktasını 

Gebze’de açtı.

Aksa Jeneratör, ikinci 
el departmanı ile tüm 

alım satım işlemlerinde 
kullanıcılarına hizmet 

desteği veriyor. 

Aksa Jeneratör, Elektrik Elektronik 
ve Hizmet İhracatçıları Birliği 

tarafından her yıl firma ihracat 
performanslarının değerlendirildiği 

“İhracat Onur Listesi”nde yerini aldı.

Aksa Jeneratör, servis 
çalışanlarına satış sonrası 
hizmet, iş güvenliği 
ve müşteri ilişkileri 
konulu eğitim toplantısı 
gerçekleştirdi.
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Kil ve çamurdan tasarlanarak 
hazırlanan çömlek ve çanaklar, 

günümüzde en çok dekor amaçlı 
kullanılıyor. Çömlek ve çanak yapımı 
her ne kadar kolay gözükse de uzun 

süren ve zahmetli bir iş olduğu için 
bol emek ve sabır istiyor.

Kanada’nın başkenti Ottawa, kültürel 
bakımdan oldukça zengin bir şehir. 
Bünyesinde pek çok müze, galeri 
ve sanat merkezi bulunduran bu 
huzurlu şehir, modern bir kentin tüm 
özelliklerini bünyesinde taşıyor.
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Yapılan araştırmalara göre 
dünya üzerindeki milyonlarca 
insan, doktora başvuracak 
düzeyde cep telefonuna 
bağımlı halde yaşıyor. Telefon 
bağımlılığı, bizleri sosyal ve 
gerçek hayatımızdan alıp 
uzaklara götürüyor.

Teknolojinin 
birçok yararı 
olduğu gibi 
kontrolsüz 
ve yanlış 
kullanımının da 
birçok olumsuz 
yönü bulunuyor. 
Teknoloji, aile, 
arkadaş ve 
akraba ilişkilerini 
de olumsuz 
yönde etkiliyor.
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Türkiye’de bulunan 
yaygın APC Noktaları 
(Aksa Power Center) 
ile müşterilerine 
doğrudan hizmet 
veren Aksa Jeneratör, 
satış ağına bir 
yenisini daha ekledi. 
Türkiye’nin dört bir 
yanına kesintisiz enerji 
desteği sağlayan 
Aksa, 21’inci ve en 
yeni satış noktasını 
Gebze’de açtı.

D
önemsel ve sürekli enerji 
ihtiyacını karşılamada 
kullanıcılarına kesintisiz 
enerji desteği sağlayan 

Aksa Jeneratör, Türkiye’de bulunan 
APC Noktalarına (Aksa Power Center) 
bir yenisini daha ekledi. Gebze’de 
açtığı 21’inci satış noktası ile kaliteyi 
ve güvenilir unsurları bir arada 
toplayan Aksa, Türkiye’nin dört bir 
yanında bulunan geniş satış noktaları 
ile büyümeye devam ediyor.

AKSA 21’İNCİ SATIŞ NoKTASINI

GeBZe’De AçTI
AKSA İLE ENERJİNİz gÜvENCE ALTINdA 
Aksa Jeneratör, jeneratör sistemleri konusunda 
eğitimli ve uzman kadrosuyla ihtiyaç duyulan 
desteği anında kullanıcılarına sunuyor. Kalite 
standartlarına ve teknik talimatlara uygun bakım/
onarım hizmetini en uygun fiyatla birleştiren 
Aksa Jeneratör, enerjinizi güvence altına alıyor. 
Dünyanın neresinde olursanız olun 7 gün 24 saat 
hizmet desteğiyle ihtiyaç duyulan tüm servis 
desteğini kullanıcılarına sunan Aksa, periyodik 
bakım hizmetiyle jeneratörlerin ömrünü uzatıyor 
ve yüksek kapasite ile çalışmasına olanak sağlıyor.
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What is the market climate for gensets at the 
moment? Where does Volvo Penta see the most 
growth in power generation?
With the Turkish government in flux following the June elec-
tion, the market there is showing signs of caution – buyers 
are hesitant to invest, though the market seems to be holding 
steady. For Volvo Penta, hotspots for genset development 
have been further south: in Northern Africa; in the Middle 
East – mainly Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates, 
where growth has been driven by infrastructure development; 
and in South Africa, caused by an insufficient power supply.

The Chinese economy continues to lag – construction, 
mining, oil & gas and infrastructure investment are all low – 
but we’ve seen good development in gensets driven by the 
pre-buy effect from upcoming China III emission legislation. 
Meanwhile, genset builders located in Europe are capitalizing 
on the weakness of the euro to improve their competitiveness 
on the traditional market. The only country where the eco-
nomic outlook is truly positive is the US. 

We don’t expect the global economic climate to change 
drastically, so we’ll likely see consistent demand until the end 
of the year.

How does Volvo Penta work with AKSA?
Volvo Penta has collaborated with AKSA for many years, but 

it’s only been recently that we have really strengthened and 
grown our relationship with them. They are one of the biggest 
independent players in power generation, and we are 
interested in continuing to develop our relationship with them 
in the future because we feel our engines are a good fit for 
their applications. We now supply AKSA with engines from 
our complete range, and our ambition is to be one of their 
top suppliers. We are great believers in the AKSA brand; 
they’re one of the strongest players out there.

What can Volvo Penta offer AKSA customers?
As a member of the Volvo Group, we’re part of something 
much bigger than ourselves: we have access to the Group’s 
parts distribution system, dealer network and R&D budget. 
Through our global dealer network of 3,500 dealers in over 
130 countries, we are prepared to take care of AKSA ma-
chines wherever they are sold in the world. 

Our power range – 80 to 700 kVA at 1,500 rpm – is well 
suited for AKSA’s powergen applications. As a premium 
supplier, we offer premium products: durable, fuel efficient 
engines, renowned for their long uptime and low total cost of 
ownership. 

We also offer AKSA the benefit of working with an indepen-
dent supplier. Volvo Penta doesn’t produce its own gensets, 
allowing us to be a true, more trustworthy partner.

AKSA has collaborated with Volvo Penta for many years, but with a newly enhanced 
partnership, customers now have access to a variety of products equipped with Volvo 
Penta’s premium engines. Giorgio Paris, head of Volvo Penta’s industrial engine 
segment, talks about the current market for gensets, as well as the benefits of Volvo 
Penta engines for AKSA customers.

A true
partner



KESİNTİSİz ENERJİ

Yüksek kalitede jeneratörlere düşük maliyetle sahip olmanın 
yolu ikinci el jeneratör almaktan geçiyor. Sektörün lider 
markası Aksa Jeneratör, güvenilir ve profesyonel ikinci el 
ürün hizmeti vermek için kendi bünyesinde oluşturduğu 
İkinci El Departmanı ile tüm alım satım işlemlerinde 
kullanıcılarına hizmet desteği veriyor.

İ
kinci el jeneratör tercihi maddi 
açıdan avantajlı fırsatlar sunuyor. 
Enerji ihtiyacınıza uygun jeneratörün 
belirlenmesi, jeneratörün yaşı, 

çalışma saati, kullanım şekli, bakım 
hizmeti, fiziksel aşınma ve yıpranma, 
üretici geçmişi ve itibarı ikinci el 
jeneratör seçiminde belirleyici unsurlar 
olarak karşımıza çıkıyor. Aksa Jeneratör, 
ikinci el jeneratör grupları alanında, 
uzman mühendisler ve eğitimli 
çalışanlarıyla jeneratörü bulunduğu 
ortamda, en iyi şartlarda inceliyor 
ve optimum fiyatlarla kullanıcılarına 
sunuyor. 

HEm uYguN fİYATLI HEm KALİTELİ 
Üretici geçmişi ve itibarının öne çıktığı 
ikinci el jeneratörlerde, bilinmeyen 
markalarda yaşanan sorunlara 
ve  jeneratörün geçmişte yapılan 
bakımlarına dikkat etmek gerekiyor. 
İkinci el jeneratörlerde yaşanacak 
sorunların önüne geçmek ise ürünün 

geçmişiyle ilgili kayıtlı bilgilerin 
incelenmesine bağlı.

KuSuRSuz HİzmET
Aksa Jeneratör güvencesiyle donatılmış 
ikinci el jeneratörler, kalite kontrol 
testlerinden geçiriliyor ve ardından 
bakımları yapılıyor. Satış sonrası 
hizmetiyle de tam desteğini sürdüren 
Aksa Jeneratör, satışa sunulan ikinci 
el jeneratör gruplarını periyodik 
bakım anlaşması ile birlikte garanti 
kapsamına alıyor. Müşterilerinin isteği 
doğrultusunda, eski jeneratörü yerinden 
alarak, kullanıcının isteğine ve ihtiyacına 
bağlı olarak yeni jeneratör ile değiştirme 
hizmeti de veren Aksa Jeneratör, 
kesintisiz enerjiyi kusursuz hizmetle 
birleştiriyor.

YAYgIN SERvİS 
AğI İLE ANINdA çözÜm 
Müşteri memnuniyetinde kusursuz 
hizmeti hedeflediklerini belirten Aksa 

Kiralama Genel 
Müdürü Murat 
Dönmez, ikinci el 
jeneratörlerde en 
büyük problemin bir 
marka güvencesi 
altında olmayan 
jeneratörlerin 
alınması ile 
başladığına dikkat 
çekiyor. Murat 
Dönmez, ‘’Garanti 

kapsamında olmayan, servis desteği 
sunulmayan ürünlerde kullanıcıyı 
bekleyen tehlikeler de beraberinde 
geliyor. Herhangi bir arıza durumunda 
problemlerin kaynağına inecek uzman 
kadronun bulunmaması, sorunlara 
karşı bir muhatabın olmaması 
kesintiler sırasında kayıplara sebep 
oluyor. Biz Aksa Jeneratör olarak, 160 
ülkede bulunan ofislerimiz, yetkili 
servislerimiz, 7 kıtaya ulaşan yaygın 
hizmet ağımız ile kullanıcılarımıza satış 
sonrası en hızlı desteği ve vermeyi 
hedefliyoruz ve çalışmalarımızı 
da bu hassasiyetle sürdürüyoruz. 
Müşterilere tüm kontrolleri yapılmış 
ve sorunsuz 2. el ürünleri sağlamayı 
taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımız 7/24 
çağrı merkezlerimizden bize ulaşarak 
Aksa Jeneratör markasının güvenini 
deneyimleyerek jeneratörlerini hak 
ettiği fiyatla ellerinden çıkarabiliyorlar” 
ifadesini kullanıyor.

KALİTELİ HİzmET İLE BİRLEŞİYoR

‘’ İkinci el jeneratörlerde en büyük 
problem, bir marka güvencesi 

altında olmayan jeneratörlerin 
alınması ile başlıyor’’
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Cummins and Aksa.
Built on a great working partnership

Cummins G-Drive partners with Aksa to give you all the power of the
Cummins global service network. So wherever you are in the world,
you benefit from Cummins’ in-depth expertise and 24/7 support all
from a single, seamless source.



Bir yıl içerisinde 40 bin jeneratör üretimiyle birçok ülkenin enerji ihtiyacını karşılayan 
Aksa Jeneratör, Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından her yıl firma 

ihracat performanslarının değerlendirildiği “İhracat Onur Listesi”nde yerini aldı.

JENERATöR ALmAdAN öNCE gÜç TESpİTİ YApTIRIN

AKSA JENERATöR ‘‘İHRACAT oNuR LİSTESİ’’NdE

J
eneratör alırken dikkat edilmesi 
gereken birçok püf noktası 
bulunuyor. Bunların başında da 
ortam ve kullanım amacı geliyor. 
İş sahalarında sürekli güç olarak, 

hastanelerde, fabrika, ofis, AVM, tatil 
köyü, festival, konser alanlarında, 
statlarda ve şantiye, deniz araçları gibi 
enerjisi olmayan yerlerde genellikle 
dizel jeneratörlerin tercih edilmesi 
gerekiyor. Taşıması kolay ve düşük güç 
ihtiyacını karşılamada kullanılan portatif 
jeneratörler ise ev, iş yeri, kamp, piknik 
alanı ve çalışma sahasında kullanmak 
daha uygun oluyor. 

‘‘KuLLANILACAK YER çoK öNEmLİ’’
Jeneratörün kullanılacağı yerin çok 

önemli olduğunu belirten Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker, “Jeneratörü ev ve 
ofis içinde değil sürekli temiz hava alan 
yerde çalıştırmak gerekir. Jeneratörün 
yerleştirileceği zeminin uygunluğu 
kontrol edilerek,  konulacağı yerin düz 
zemin olmasına özen gösterilmelidir” 
diyor. 

‘’JENERATöR TİpİNİ SEçmEK 
uzmANLIK İSTER’’
Jeneratörün kullanılacağı yerin güç 
tespitini yaparken uzman kişilerden 
destek alınması gerektiğine dikkat 
çeken Peker “Doğru mekana doğru 
jeneratör tipini seçmek uzmanlık ister. 
Önce ihtiyaç belirlenmeli. Uzun yıllar 
verimli kullanım için de satış sonrası 

bakım ve tamir hizmeti verebilecek 
güvenilir markalar tercih edilmeli. Aksa 
Jeneratör olarak Türkiye’nin dört bir 
yanında satıştan, satış sonrası hizmete 
kadar jeneratör kullanıcılarının her türlü 
ihtiyacına cevap veriyoruz” bilgisini 
paylaşıyor. 

3 
kıtada bulunan üretim 
tesislerinde jeneratör üretimi 
yapan Aksa, bir yıl içerisinde 
40 bin jeneratör üretimiyle 

birçok ülkenin enerji ihtiyacını 

karşılıyor. Kaliteli ürün ve hizmetlerini 
gerçekleştirdiği ihracat çalışmalarıyla 
birçok ülkeye ulaştıran Aksa Jeneratör, 
2015 yılında Türkiye ihracatındaki 
yüksek performansı sonucu İstanbul 

Elektrik Elektronik, Makine 
ve Bilişim İhracatçıları 
Birliği tarafından hazırlanan 
“2015 Yılı İhracat Onur 
Listesi”nde yer almaya hak 
kazandı.  Her yıl Türkiye 
çapında gerçekleştirilen 
ve firmaların ihracat 
performanslarını esas 

alan değerlendirmede Aksa Jeneratör, 
sektörün 10.8 milyar dolarlık ihracat 
içerisindeki 150 milyon dolar payı ve 
ülke ekonomisine sağladığı katkı ile 
listeye adını yazdırdı. Gerçekleştirdiği 
başarılı çalışmaları aldığı ödüller ile 
kanıtlayan Aksa Jeneratör, 160 ülkeye 
yaptığı ihracat ve başarılı AR-GE 
çalışmalarıyla kaliteyi ve güvenilir 
unsurları bir arada sunuyor. Aksa 
Jeneratör, Güney Koreli Doosan Motor 
Şirketi tarafından da üst üste dördüncü 
kez “Yılın En İyi Müşterisi’ ödülüne layık 
görülmüştü.

Sürekli ya da yedek güç olarak kullanılan jeneratörleri satın alırken 
ihtiyaç duyulan enerji miktarının doğru tespit edilmesi büyük önem 
taşıyor. İş yeri, hastane ve konser alanında dizel jeneratör kullanımı 
uygun olurken; ev, piknik, kamp alanı gibi düşük güç ihtiyacı 
gereken yerlerde portatif jeneratörlerin kullanılması gerekiyor. 
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Denizcilik sektörü ve deniz tutkunlarının heyecanla beklediği CNR Avrasya Boat Show, CNR 
Expo’da gerçekleşti. Geliştirdiği mühendisliği, düşük emisyonlu ve çevre dostu ürünlerle 
birleştiren Aksa Jeneratör marin jeneratörlerini fuarda ziyaretçilerin beğenisine sundu. 

AvRASYA BoAT SHoW’dA YERİNİ ALdI

B
u yıl dokuzuncusu düzenlenen 
CNR Avrasya Boat Show, 
denizseverlerin yoğun ilgisiyle 
gerçekleşti. Bine yakın 

markanın katılımıyla gerçekleşen fuarda 
küçük teknelerden milyon TL’lik yatlara  
kadar pek çok deniz aracı ve ekipmanları 
deniz tutkunlarının ilgi odağı oldu. 
Denizcilik sektörüne ait tüm aksesuarlar 
ve ekipmanların bulunduğu fuarda Aksa 
Jeneratör de marin grubu setleri ve 
portatif jeneratör ürünleriyle yerini aldı. 

mARİN JENERATöR modELLERİ 
göRÜCÜYE çIKTI 
Karada gerçekleştirilen dünyanın en 

büyük ikinci fuarı CNR Avrasya Boat 
Show, 13 Şubat’ta ziyaretçilerine 
kapılarını açtı.  Aksa Jeneratör, yıllardır 
distribütörlüğünü üstlendiği Cummins 
Onan marka jeneratörlerinin yanı 
sıra, Amerika marin pazarının en 
katı emisyon standartları olan EPA 
Tier 3 seviyesine uygun olan John 
Deere motorlu Aksa Marin jeneratör 
modellerini  CNR Avrasya Boat Show 
2016’da görücüye çıkardı. 

gÜRÜLTÜ KİRLİLİğİNİ öNLÜYöR
Geçmişte katıldığı ve önümüzdeki 
süreçte katılacağı tüm fuarların sektörel 
anlamda odak noktasına gelebilme 

özelliklerini ön planda tuttuklarını 
belirten Aksa Jeneratör Genel Müdürü 
Alper Peker, ‘‘ Boat Show Fuarı, her yıl 
denizcilik tutkunlarının odak noktası 
haline geliyor. Aksa Jeneratör için Boat 
Show Fuarı teknolojik gelişmeleri takip 
etmek  ve yeni ürünleri hedef kitleye 
tanıtımak açısından önemli. Biz bu yıl, 
CE sertifikasına uygun olarak ürettiğimiz 
marin jeneratörlerimizi ziyaretçiler ile 
buluşturduk. Özel ses izolasyon kabini 
sayesinde gürültü kirliliğini önleyen, 
düşük yakıt tüketimi ve emisyon 
değerleri ile buluşturduğumuz marin 
jeneratörler kullanıcılara duyarlı bir 
yolculuk imkanı sunuyor ’’ dedi.

AkSA 
JENERATöR

‘’Jeneratör sektörünün 
lider markası Aksa, marin 

jeneratörleriyle denizcilik 
dünyasının en çok tercih edilen 

jeneratörleri arasında yer alıyor.’’

   AKSA KURUMSAL  
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D
ünyanın ilk beş jeneratör firması arasında yer alan 
Aksa, dünya dinamiklerini yakından takip ederken, 
çalışanlarını da verdiği eğitimler ile destekliyor. 
Antalya Mirada Del Mar otelde 11-13 Mart arası 

gerçekleştirilen toplantıda Aksa Servis çalışanlarına dönük 
eğitimler düzenlenerek iş sağlığı güvenliği konusuna dikkat 
çekildi. Aksa Servis ve Aksa Kiralama olarak 300 kişinin 
katıldığı eğitim toplantısında satış sonrası hizmet, iş güvenliği 
ve müşteri ilişkileri konuları üzerine eğitimler verildi. 

İŞ gÜvENLİğİ öN pLANdA
Gerçekleştirilen eğitimler ile ilgili Aksa Servis ve Yedek Parça 
Genel Müdürü Ömer Saner şunları söyledi: “Aksa Jeneratör 
olarak dünyanın birçok ülkesine jeneratörlerimizi ulaştırıyoruz 
ve satış sonrası hizmet sağlıyoruz. Dünyanın en büyük ilk 5 
üreticisi arasında yer almamızı sağlayan kriterler arasında 
hem kaliteli ürün hem de kaliteli hizmet yer alıyor. Bu açıdan 
Aksa Jeneratör olarak kendi içimizde gerçekleştirdiğimiz eğitim 
programlarını önemsiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından 

AKSA JENERATöR SERvİS’TEN 7/24 mÜŞTERİ mEmNuNİYETİ 
Türkiye’nin en yaygın servis ağına sahip jeneratör firması olma özelliğini taşıyan Aksa 

Jeneratör, servis çalışanlarına satış sonrası hizmet, iş güvenliği ve müşteri ilişkileri konulu 
eğitim toplantısı gerçekleştirdi. 

10 AKSA JENERİK
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Antalya’da gerçekleştirdiğimiz eğitime katılım gösteren arkadaşlarımız, 
7/24 müşteri odaklı, sahada birebir müşterilerimiz ile Aksa Jeneratör 
markasını bir araya getiren en önemli temsilcilerimizdir. Burada müşteri 
odaklı ve güvenilir marka imajımız doğrultusunda Aksa Servis ekibimize 
müşteri ilişkileri ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri verdik. Aksa Jeneratör 
olarak müşterilerimize her zaman kusursuz hizmet sunmayı amaçlarken, iş 
güvenliğine de dikkat çekerek çalışanlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz.”

AKSA JENERATöR SERvİS’TEN 7/24 mÜŞTERİ mEmNuNİYETİ 
‘’Aksa Servis ve Aksa Kiralama olarak 300 kişinin katıldığı eğitim toplantısında satış sonrası 

hizmet, iş güvenliği ve müşteri ilişkileri konuları üzerine eğitimler verildi. ‘’
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AKSA JENERATöR WIN 
ELECTRoTECH fuARI’NdA

Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fuarlarından World of Industry 
(WIN) Electrotech Fuarı 17’inci kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda, jeneratör sektörünün 

lider ismi Aksa Jeneratör de yerini aldı.

E
nerji, elektrik ve 
elektronik sektörünün 
üretici, dağıtıcı ve 
kullanıcılarını bir araya 

getiren bilgi alışverişi ve iş 
bağlantılarını gerçekleştiren 
Win Electrotech Fuarı, 17-20 
Mart tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Türkiye’nin en 
büyük ithalatçı firmalarından 
Aksa Jeneratör, bu yıl 17’incisi 
gerçekleşen fuarda imalat 
sektörünün en çok kazandıran 
firmalarından biri olarak 
yerini aldı. Türk endüstrisinin 
alanında en başarılı fuarı olan 
Win Electrotech; farklı şirket, 
teknoloji ve deneyimleri bir 
araya getirerek, yeni pazarlara 
açılmak isteyen firmalara olanak 
sağlıyor. Uluslararası katılımcı 
ve ziyaretçi sayısının yüksek 
olduğu fuarda Aksa Jeneratör, 
bünyesinde yer alan doğalgaz 
ve dizel jeneratörlerini fuar 
ziyaretçilerine tanıttı. 

HEm SESSİz HEm çEvRECİ
Aksa Jeneratör’ün fuarda yer 
alan ürün gruplarından bir tanesi 
olan doğalgaz yakıtlı jeneratörler 
şebeke yedeği olarak 
kullanılmasına ek olarak sürekli 
enerji sağlayabilme özelliğini de 

bünyesinde barındırıyor. Sürekli 
kontrol edilen yakıt depolama ve 
temin edilme sorununu ortadan 
kaldıran doğalgaz jeneratörler 
kesintisiz enerjinin en kolay 
yolunu kullanıcılarına sunuyor.

AKSA dİzEL JENERATöR İLE 
ENERJİNİz KESİLmESİN
Türkiye’nin lider jeneratör 
markası Aksa, bünyesinde yer 
alan farklı tip jeneratörleri ile 
her ortamda enerji ihtiyacınızı 
karşılıyor. Aksa’nın Win Fuarı’nda 
tanıttığı diğer ürün grubu 
ise dizel jeneratörler. Dizel 
jeneratörler, ev ve ofislerde, 
binalarda, hastanelerde, 
hava meydanlarında, arıtma 
tesislerinde, atölye ve 
fabrikaların yanı sıra AVM’lerde, 
tatil köylerinde ve askeri 
tesislere kadar çok geniş bir 
alanda kullanılabiliyor. 

KİRALAmA oLANAğI 
BUlUNUYOR
Aksa Jeneratör ile kiralama 
olanağı da bulunan dizel 
jeneratörler, portatif sürekli güç 
kaynağı olarak festivallerde, 
konser düzenlenen alanlarda, 
stadyumlarda, film setlerinde 
ve naklen yayın sistemlerinde 
rahatlıkla kullanılıyor.

‘’Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının yüksek olduğu 
fuarda Aksa Jeneratör, bünyesinde yer alan doğalgaz ve 

dizel jeneratörlerini fuar ziyaretçilerine tanıttı.’’

‘’Aksa Jeneratör, bu yıl 17’incisi gerçekleşen 
fuarda imalat sektörünün en çok kazandıran 

firmalarından biri olarak yerini aldı.’’
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Uluslararası pazarlarda en güçlü tedarikçilerle 
çalışan Aksa Jeneratör, dünyanın en büyük 
motor üreticisi Doosan Motor Şirketi tarafından 
üst üste dördüncü kez ödüle 
layık görüldü. Güney Koreli 
firma Doosan, Aksa 
Jeneratör’e 
‘2015 
yılının en iyi 
müşterisi’ 
ödülünü verdi.

AKSA JENERATöR’E

H
er yıl düzenlenen Doosan Customer of The Year 
Ödülleri bu yıl Dubai’de gerçekleşen ödül töreni ile 
sahiplerini buldu. Dünyanın lider jeneratör üreticileri 
arasında yerini alan Aksa Jeneratör, dördüncü kez 
Doosan Motor Şirketi tarafından en iyi müşteri 

ödülüne layık görüldü. Uluslararası markaların katılım gösterdiği 
ödül töreninde Aksa Jeneratör’ün ödülünü Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker aldı. 3 kıtada bulunan üretim tesislerinde jeneratör 
üretimi yapan Aksa, bir yıl içerisinde 40 bin jeneratör üretimiyle 
birçok ülkenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Gerçekleştirdiği başarılı 
çalışmaları aldığı ödüller ile kanıtlayan Aksa Jeneratör, 160 
ülkeye yaptığı ihracat ve başarılı AR-GE çalışmalarıyla kaliteyi ve 
güvenilir unsurları bir arada sunuyor. 

‘’ÜLKEmİz AdINA guRuR vERİCİ’’
Müşteri memnuniyetini tüm çalışmalarında ön planda 
tuttuklarının altını çizen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker 
konuyla ilgili olarak: “Aksa Jeneratör olarak dünyanın birçok 
ülkesine ürün ve hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. Bugün jeneratör 
deyince Türkiye’de birinci, dünyada ise ilk 5 üretici arasındayız. 
Müşteri odaklı ve güvenilir marka imajımız doğrultusunda Doosan 
gibi ortak değerleri paylaştığımız firmalarla iş birliği yapmak 
marka gücümüze önemli katkı sağlıyor. Doosan’ın dünyada 
tedarikçiliğini yaptığı yüzlerce firma arasından üst üste dördüncü 
kez ön plana çıkıp bu ödüle layık görülmek biz ve ülkemiz adına 
gurur verici bir gelişme oldu. Yaptığımız çalışmalarla ülkemizi 
dünyada yer alabileceğimiz her alanda başarıyla temsil etmeyi 
ve bu tarz ödüllerle ülkemizi gururlandırmaya devam etmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

gÜNEY KoRE’dEN ödÜL

‘’Aksa Jeneratör, dördüncü kez 
Doosan Motor Şirketi tarafından en 
iyi müşteri ödülüne layık görüldü.’’
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Türkiye’nin 
farklı 
bölgelerinde 
yaşanan 
elektrik 
kesintileri 
üretimi 

sekteye uğratıp enerji verimliliğini 
düşürürken, milyonlarca dolarlık makinelere 
de zarar veriyor. Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker, üretim verimliliğini düşürmemek için 
işletmelere jeneratör kullanımını ve düzenli 
bakımını öneriyor.

E
lektrik kesintisi nedeniyle 
üretim tesislerinde yaşanan 
aksaklıklar sadece üreticiye 
maddi hasar vermiyor, hatalı 

enerji yönetimine de neden oluyor. 
Kesinti nedeniyle üretim miktarının 
azalmasını telafi etmek için sarf edilen 
enerji, üreticinin maliyetlerini arttırıyor. 
Buna karşılık jeneratör kullanılan üretim 
tesislerinde bu maliyetlerde düşüş 
gözleniyor. 
Kesilen elektrik nedeniyle akımda oluşan 
düzensizlik, otomasyon sistemlerine 
zarar veriyor. İşlenen hammaddelerde 
bozulmalar yaşanıyor, seri üretim 
yapan fabrikalarda bekleyen ürünler 
gecikiyor. Bu durum çoğu zaman 
sadece ülke içinde gerçekleştirilen ticari 
faaliyetlerinin değil ihracat ilişkilerinin 
de sekteye uğramasına neden oluyor.  
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 

son verilerine göre bir saatlik elektrik 
kesintisinin Türkiye’ye maliyeti 
100 milyon doları buluyor. Elektrik 
kesintilerinden etkilenmemenin yolu 
ise bakımı düzenli yapılan markalı 
jeneratörleri kullanmaktan geçiyor.

oLumSuz ETKİLENmEmEK mÜmKÜN 
Hizmet veren kuruluşların ve ve özellikle 
üretim yapan firmaların yaşanan elektrik 
kesintilerinden olumsuz etkilenmemesi 
için kullanılan jeneratörler büyük önem 
taşıyor. Elektrik kesintisinden zarara 
uğramadan çıkmak için enerji ihtiyacına 
uygun ve bakımı düzenli olarak yapılan 
jeneratörleri tercih etmek gerekiyor. 

‘‘JENERATöR TEdBİR dEmEKTİR’’ 
Türkiye genelinde bir yıl içersinde 
birçok kez planlı ya da plansız elektrik 
kesintileri yaşandığına dikkat çeken 

Aksa Jeneratör Ceo’su Alper Peker, 
elektrik kesintisi nedeni ile bir 
saatlik duran üretimin Türkiye’ye 
yaklaşık 100 milyon dolar zarara mal 
olduğuna dikkat çekiyor. Alper Peker 
değerlendirmesine şöyle devam ediyor: 
‘’Elektrik kesintisi sırasında anında 
devreye giren jeneratörler ile bu kaybın 
önüne geçmek mümkün. Türkiye gibi 
üretim yoğunluğunun olduğu bölgelerde 
jeneratör kullanımının yüksek olması 
gerekiyor. Jeneratör tedbir demektir. 
Hastaneler, akıllı bina sistemleri ve 
son teknoloji ile donatılmış üretim 
tesislerinde bir dakikalık kaybın bile 
şahıslara, kurumlara ve ülke ekonomisine 
zararını üzülerek gözlemliyoruz. 
Aksa Jeneratör olarak, kesintilerden 
kaynaklanan kayıpların önüne geçmek 
için kullanıcılarımıza gerekli tüm hizmeti 
ulaştırmaya devam edeceğiz.’’

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN
TÜRKİYE’YE
mALİYETİ YÜKSEK

   AKSA KURUMSAL  
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Bir yıl içerisinde 40 bin jeneratör üretimiyle birçok ülkenin enerji ihtiyacını karşılayan Aksa 
Jeneratör’ün Çin’de yer alan fabrikası, dünyanın en büyük jeneratör üretim kapasitesine 
sahip olmasıyla dikkat çekiyor. İlerleyen dönemde de pazardaki etkinliği artırmaya devam 
edeceklerinin belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, özellikle enerji ihtiyacının arttığı 
Afrika ve Hindistan pazarlarına yönelik çalışmalar yapılacağının altını çiziyor. 

AkSA KÜRESEL ENERJİ 
PAZARININ NABZINI TUTUYOR
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T
ürkiye’de İstanbul, Çin’de 
Changzhou şehri, Amerika’da 
ise Louisiana eyaletinde üretim 
tesisi bulunan Aksa Jeneratör, 

toplamda 130 bin metrekarelik kapalı 
alanda 1 kVA ile 3000 kVA arası benzin, 
dizel ve doğalgaz yakıtlı jeneratörler, 
marin yardımcı jeneratörleri, aydınlatma 
kuleleri ve jeneratör donanımları 
üretiyor. Ülkenin jeneratör ihtiyacını 
karşılama ve ekonomideki hareketliliği 
temel alan yatırımlarıyla, jeneratör 
sektöründe öncü konumda olmayı 
hedefleyen Aksa Jeneratör, Çin, ABD ve 

Rusya gibi pazarların yanı sıra Birleşik 
Arap Emirlikleri, Kazakistan, İngiltere, 
Cezayir ve Singapur’da bulunan 
ofislerindeki çalışmalarıyla dünyanın 
birçok noktasına kesintisiz enerji 
götürüyor.

HEdEf 600 mİLYoN doLAR
2015 yılında ihracatta toplam 150 
milyon dolar ciroya ulaşan Aksa 
Jeneratör, yılda toplam 40 bin jeneratör 
üretimi yaparak ülke ekonomisine 
büyük katkıda bulunuyor. Türkiye’de 
birçok kişiye istihdam sağlayan Aksa 
Jeneratör, sektöründeki pazar liderliğini 
de koruyor. Dünya genelinde artan 
enerji ihtiyacına; çevreye uyumlu, 
tasarruflu ve güvenli ürünleriyle cevap 
veren Aksa Jeneratör, dünyanın ilk 5 
jeneratör üreten markası içerisinde 
bulunuyor. Aksa Jeneratör, 2019 yılında 
600 milyon dolar ciroya ulaşmayı 
hedefliyor. 

dEv ÜRETİm TESİSİ
Nüfusa ve gelişen sanayiye bağlı 
olarak elektrik enerjisi ihtiyacı artan 

Çin’de 100 bin metrekarelik  bir alanda 
üretim yapan Aksa Jeneratör, Çin’deki 
üretim tesisiyle dünyanın en büyük 
jeneratör fabrikasının da sahibi. 
Aksa Jeneratör Amerika’daki üretim 
tesisinde ise pazarın dinamiklerine 
göre yatırımlarını gerçekleştiriyor ve 
Amerika standartlarına uygun olarak 
üretim yapıyor.

‘‘AfRİKA vE HİNdİSTAN 
pAzARLARINA YöNELECEğİz’’
Dünya pazarındaki konumlarını 
korumayı başardıklarını ifade eden 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
Aksa Jeneratör olarak dünyanın 
birçok ülkesine ürün ve hizmet 
ulaştırdıklarına dikkat çekiyor. Alper 
Peker, ‘’Türkiye’deki ve dünyadaki 
ekonomik dalgalara rağmen yeni 
atılımları hedefledik ve pazardaki 
payımızı arttırdık. İlerleyen dönemde de 
pazardaki etkinliğimizi artırmaya devam 
edeceğiz. Özellikle enerji ihtiyacının 
arttığı Afrika ve Hindistan pazarlarına 
yönelik çalışmalarımız olacak” ifadesini 
kullanıyor.

‘’İlerleyen dönemde de pazardaki etkinliğimizi artırmaya devam 
edeceğiz. Özellikle enerji ihtiyacının arttığı Afrika ve Hindistan 
pazarlarına yönelik çalışmalarımız olacak”
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Sosyal medya, elektronik posta, anlık mesajlaşma, onlarca 
aplikasyon yüklü cep telefonları ve mobil cihazlar, günlük 
yaşamın bir parçası haline gelmiş durumda. Bu anaforun 
içine herkes ucundan da olsa kendini kaptırıyor ve sonuç 
olarak; teknolojiye bağımlı bir hale dönüşüyor.

TEKNoLoJİ BAğImLISI YApAN

NEDEN4T
eknolojinin birçok yararı olduğu gibi kontrolsüz ve yanlış kullanımının 
da birçok olumsuz yönü bulunuyor. Teknoloji, aile, arkadaş ve akraba 
ilişkilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Hatta öyle ki insanlar birbirlerine 
yabancılaşırken, sanal ortamlarda gerçekliği arayan insanların hayat 

yanılgıları da ister istemez kaçınılmaz oluyor. Günlük hayatın yüzde 60’ını elektronik 
cihazlarla geçirirken, bu bağımlılığın farkına dahi varılamıyor. Peki, bizi teknolojiye 
bağımlı yapan başlıca sebepler neler?4
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“Sosyal medyada aktif 
olmak, gündemde 
kalmak ve takip 
edebilmek artık 
ihtiyaçlarımız arasındaki 
yerini alıyor. Bu 
nedenle akıllı cihazlara 
sahip olmak artık bir 
mecburiyet halini alıyor. 
Gruplara dahil olmak, 
aktivite takip edebilmek,  
iletişimi kaybetmemek 
için teknolojiye bağımlı 
oluyoruz.”

TEKNoLoJİNİN KENdİSİ
Teknolojik aletlere sürekli gelen 
güncellemeler, kullandığımız aletleri 
gün geçtikçe yavaşlatıyor. Bu nedenle, 
teknolojik aletlerimizi yenilemek için 
kısa bir sürede teknolojik aletlerimizin 
daha hızlısını alma gereği duyuyoruz. 
Bilgisayarlarımızın yalnızca işlem birimini 
değiştirmek yerine, yeni bir ürün satın 
almayı tercih ediyoruz. Akıllı cihazlarımız 
yeni bile olsa “daha yeni ne var?”, “acaba 
başka ürün mü alsaydım?” soruları 
kafamızı kurcalıyor. Kendimizi sürekli bir 
arayış, sürekli bir tüketim döngüsünün 
içinde buluyoruz. Cihazlarımızı ilk fırsatta 
yeniliyor, ancak tatmin olmuyoruz. Çünkü 
teknolojik gelişmeler pazara hakim 
olabilmek için bizi tahrik etmeyi her 
zaman başarıyor.

ARKAdAŞLARImIz
Çevremizdeki insanların sahip olduğu farklı 
teknolojik cihazlar biz istesek de istemesek 
de dürtülerimizi harekete geçiriyor. Günden 
güne daha fazla yerde satışa sunulan bu 
ürünler, bir şekilde bizi cezbederek isteğimizi 
açığa çıkarıyor. Hatta öyle ki çoğu zaman yeni 
ürünleri, yalnızca çevremizden gördüğümüz 
için satın alma ihtiyacı duyuyoruz. Diğer 
taraftan bu durumun bir de sosyal medya 
tarafı ortaya çıkıyor. Sosyal medyada aktif 
olmak, gündemde kalmak ve takip edebilmek 
artık ihtiyaçlarımız arasındaki yerini alıyor. Bu 
nedenle akıllı cihazlara sahip olmak artık bir 
mecburiyet halini alıyor. 

İŞ YERİmİz
Hepimiz işimiz gereği sabahtan 

akşama kadar bilgisayar başında 
vakit geçiriyoruz. Bu durum da 

bizi ister istemez teknolojiye 
bağımlı kılıyor. İşlerimizi bilgisayar 
ya da akıllı teknolojiler sayesinde 

daha pratik ve hızlı hallettiğimiz 
için bu bizi cezbederek, evimizde 
olmasa dahi teknolojiyi orada da 

kullanmamıza vesile oluyor. Bu 
noktada evimizde bilgisayar ya da 
tabletimiz yoksa bile, iş yerinizden 
evimize cihaz taşımaya ya da yeni 
bir cihaz satın almaya yöneliyoruz.

KENdİmİz
Teknolojiye karşı yeniliklere, bireyler 

olarak irademiz çok güçlü olmuyor. 
Yeni olan her teknolojik gelişmeye 
sahip olmakla kendimizi daha iyi 
hissediyor, sınıf ve statü değiştirdiğimize 
inanıyoruz. Oysa yeni bir cep telefonu 
bizi bir üst sınıfa taşımadığı gibi yıllık 
gelirimizi de olumsuz yönde etkiliyor. 
Günlük yaşantımızı teknoloji ile 
şekillendirmeyi seviyoruz. Etrafımızda 

son model TV’ler, dizüstü bilgisayarlar, 
ses sistemleri ve akıllı telefonlar olunca 

kendimizi mutlu ve yenilenmiş hissediyoruz. 
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Dikkat dağınıklığı hepimizin karşı 
karşıya kaldığı bir problem… Eğer 
aklımıza takılan bir sorun varsa, o an 
başka bir şey düşünmek, dalgın olmak 
ve canımızın sıkkın olması, elimizdeki 
işe yeteri kadar odaklanamamamıza 
sebep olabiliyor. Bu durum uzun vadede 
hata yapmamıza, bir işle gereğinden 
fazla uğraşmamıza ve yaptığımız işten 
sıkılmamıza neden oluyor. Ancak çözüm 
için yapmamız gerekenler çok kolay.

odAKLANmA pRoBLEmİNİzİ YENİN
PlANlI OlUN
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H
er insan zaman zaman da 
olsa odaklanma problemi 
ile karşı karşıya kalıyor. 
Odaklanma problemleri en 

çok, hızlı geri dönüş istenilen işlerde ve 
yoğun zamanlarda ortaya çıkıyor. Bu 
problemin başını ise düzenli olmamak 
çekiyor. Düzensiz insanlar, aklındaki 
planın dışına çıkıp ilave iş ile karşı 
karşıya kalınca strese girerek yaşıyor. Bu 
sorunun çözümü ise düzenli ve programlı 
olmaktan geçiyor. Planlı insanlar, nerede 
ne zaman ne yapacağını bildiği için 
odaklanma sorunu ile baş edebiliyor. 
Aynı zamanda odaklanma sorununun 
çözümünde sağlıklı beslenme de önemli 
yer tutuyor. 

pLANLAmANIzI İYİ YApIN
Yapmak istediğiniz işi zaman dilimlerine 
bölerek, hızlı ve odaklanmadan 
halletmek yerine, zamana bölerek parça 
parça halletmek her zaman odaklanma 
sorunu ile başa çıkmak için iyi bir yoldur. 
Bol bol kitap okuyarak, odaklanma 
sorununa karşı önlem alabilirsiniz. Dikkat, 
her zaman odaklanmak için önemli ve 
ilk adımdır. Odaklanma sorunu olan kişi 
günlük olarak kendine ödevler verebilir. 
Günlük bulmaca çözerek odaklanma 

ile başa çıkma konusunda yol alabilir. 
Bir işle uğraşırken çok fazla dikkat 
dağıtacak uyarıcı olmamalıdır. Uyarıcı 
çok fazla ise kişi odaklanma sorunu ile 
karşı karşıya kalır. Kişi odaklanmanın 
neden kaynaklandığı eğer fark edebilirse 
odaklanma ile başa çıkma konusunda 
daha fazla avantaj elde edecektir. 
Odaklanma problemini yenmenin başlıca 
dört yolu ise şöyle;

PlANlI OlmAk
Hangi işle uğraşıyor olursanız olun, 
işe başlamadan önce nasıl bir yol 
izleyeceğinizin planını çıkartın. Planınızı 
sağlıklı şekilde yaparsanız, o yolu 
izleyerek rotanıza zorluk çekmeden ve 
kısa sürede ulaşırsınız. 

dÜzENLİ oLmAK
İşinizi yapmaya başlamadan önce o işi 
yaparken dikkatinizi dağıtabilecek ne 
varsa elinizin altından kaldırın. İmkanınız 
varsa, daha sessiz ve tek başınızı 
çalışabileceğiniz bir oda tercih edin.

zAmANA BöLmEK
Yapacağınız işe başlamanızın ardından, 
bir anda ve hızlıca yapmak yerine zaman 
aralıklarına bölerek parça parça yapın. Bu 
şekilde çalışmanız, hem sizi sıkmayacak 
hem de hedefinize ulaşmanızı 
kolaylaştırarak işi yarım bırakmanıza 
engel olacaktır. 

İSTİKRARLI oLmAK 
Yapacağınız veya yaptığınız işin hemen 
ardından sonuç almayı kafanızdan atın. 
Böyle bir beklenti içine girmek, kısa 
sürede geri dönüş alamadığınız takdirde 
işinizi yarım bırakmanızı ya da tamamen 
terk etmenize sebep olur. İstikrarlı olmak, 
kesin ve net olmayan geri dönüşlerin 
yerine tam ve net sonuçlar almanızı 
sağlayacaktır. 

“Yapacağınız işe başlamanızın ardından, bir anda ve hızlıca yapmak 
yerine zaman aralıklarına bölerek parça parça yapın. Bu şekilde 
çalışmanız, hem sizi sıkmayacak hem de hedefinize ulaşmanızı 

kolaylaştırarak işi yarım bırakmanıza engel olacaktır.”
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“Üzerinde birçok araştırma yapılmasına rağmen, insanların hala 
çömlekçiliği nasıl keşfettiği tam olarak bilinmiyor. Toprağın 
ateşte pişirilmesinin ardından sertleşmesiyle tesadüf eseri ortaya 
çıkmasıyla, bu tekniğin geliştirildiği tahmin ediliyor.”
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Topraktan Gelen

Kil ve çamurdan tasarlanarak hazırlanan çömlek ve çanaklar, 
günümüzde en çok dekor amaçlı kullanılıyor. Çömlek ve çanak 
yapımı her ne kadar kolay gözükse de uzun süren ve zahmetli 
bir iş olduğu için bol emek ve sabır istiyor.

gÜzELLİK
E

ski zamanlarda akarsu 
yataklarından alınan kille, 
toprağın üzerindeki özlü çamurlar 
süzülerek içindeki taşların 

alınmasının ardından tahta tokmakla 
dövülerek elde edilen madde, su ile 
karıştırılıyordu. Ardından toprak kalıplara 
dökülerek sıkıştırılıyor veya ortası oyularak 
istenilen şekil veriliyordu. Şimdilerde 
ise çömlek yapımında kullanılan kil, bol 
su içinde ıslatılarak sıvı hale getirilerek 
süzülüyor. Süzülen çamur, istenilen 

kıvama gelinceye dek kurutularak elle 
şekillendiriliyor. Ayrıca elde edilen balçık, 
kalıplara dökülerek de şekillendirilebiliyor. 
Toprağın sanatsal evrimi kolay elde 
edilmiyor. Üretim için önce özel killi 
toprak temin ediliyor, ardından topraktan 
uygun çamur hazırlanıyor ve hazırlanan 
çamur, tezgahlarda usta ve çırakların 
hünerli elleriyle biçimleniyor. Biçimlenen 
nesnelerin bazılarının üzerlerine yazı 
ve şekiller de çizilerek, biçimlenen ve 
resimlenen nesneler fırınlarda pişiriliyor. 
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“Kilin suyla karıştırılmasıyla ortaya çıkan karışıma, çömlekçilikte 
‘hamur’ adı veriliyor. Çamurlar, kullanılan kilin yapısına ve pişirme 
ısılarına göre değişik özellikler taşıyor. Çömlek yapımında ilk ve en 

önemli basamak; türü ne olursa olsun biçimlendirilecek çamurun, 
çakıl ya da diğer yabancı maddelerden arındırılması oluyor.”
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çömLEKçİLİK NASIL oRTAYA çIKTI?
İlk çağlardan itibaren insanlar, birçok 
ihtiyacını karşılamak için çömlekleri 
kullanıyordu. Toprağın işlemden 
geçmesiyle şekillenen çömlekler, 
arkeolojik anlamda geçmişte yaşayan 
toplumlar hakkında bilgi vermesiyle de 
dikkat çekiyor. Üzerinde birçok araştırma 
yapılmasına rağmen, insanların hala 
çömlekçiliği nasıl keşfettiği tam olarak 
bilinmiyor. Toprağın ateşte pişirilmesinin 
ardından sertleşmesiyle tesadüfi olarak, 
bu tekniğin geliştirildiği tahmin ediliyor.

HAmmAddENİN ELdE EdİLmESİ
Kilin suyla karıştırılmasıyla ortaya 
çıkan karışıma, çömlekçilikte “hamur” 
adı veriliyor. Çamurlar, kullanılan kilin 
yapısına ve pişirme ısılarına göre 
değişik özellikler taşıyor. Çömlek 
yapımında ilk ve en önemli basamak; 
türü ne olursa olsun biçimlendirilecek 
çamurun, çakıl ya da diğer yabancı 
maddelerden arındırılması oluyor. 
Çanak çömlek hamurunun ana 
malzemesi; kil, feldispat, kuvars, kum 
ve çakmaktaşıyken, porselen hamuru; 
kaolin, feldispat, çak maktaşı ve kuvars 
karışımından elde ediliyor. 

KİLİN BİçİmLENdİRİLmESİ 
Biçimlendirme aşamasında değişik 
yöntemler uygulanabiliyor. Çok 
sayıda çanak çömlek üretimi için 
tabak gibi düz parçalar, çömlekçi çarkı 
yerine, ona benzeyen bir makineyle 
biçimlendiriliyor. Hamur yassı şekilde 
ters duran tabak biçiminde hazırlanmış 
alçı kalıba bastırılıyor. Sonrasında 
kalıp, döner tabla üzerine düz olarak 
yerleştiriliyor ve tablanın üzerinde 
bulunan ikinci bir kalıp, tabla döndükçe 
tabağın alt tarafının biçimlenmesini 
sağlıyor. 

pİŞİRmE AŞAmASI
Çanak çömlekler biçimlendirme 
aşamasından sonra kurutuluyor. 
Daha sonra geniş ve derin küvetlere 
yerleştirilerek fırına veriliyor. Isı 
ayarı, çamurun türüne göre değişiklik 
gösteriyor. Ev eşyası olarak yapılan 
çanak çömlek, 1000 derecede, daha 
sert ve su geçirmez özelliği olanlar bin 
400 derecede bir ile üç gün arasında 
pişiriliyor. Pişme işlemi tamamlanınca, 
çömlekler fırın soğuyana kadar içinde 
bekletiliyor. 

Günümüzde, eski zamanların aksine 

çömlek yapımında elektrikle çalışan 

çarklar kullanılıyor. Çark üzerinde 

biçimlendirilen çanak çömlek, kurumaya 

bırakılıyor. İlkel yöntemde,  pişirme işlemi 

ateşe tutularak yapılırken, zamanla tuğla 

ocağı olarak bilinen fırınlar kullanılmaya 

başlandı. Günümüzde kullanılan fırınlar 

gaz ve elektrikle çalışıyor. Eski çağlarda 

çanak çömlek fırınlansa da gözenekleri 

yok olmadığından içindeki sıvıyı uzun 

süre tutamıyor ve sızdırıyordu. Bu 

nedenle günümüzde “sırlama” denilen 

yöntem kullanılıyor.
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TELEfoNuNuzA BAğLANIp HAYATINIzI ES gEçmEYİN
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TELEfoNuNuzA BAğLANIp HAYATINIzI ES gEçmEYİN

G
ünümüzde toplumun yüzde 
90’ı sokakta, kafede, arkadaş 
ortamında ve hatta iş yerinde 
akıllı telefonlarını ellerinden 

bırakmıyor ya da elini uzatınca hemen 
bulabileceği bir yerde tutuyor. Çoğu 
günlük işi ve sohbeti akıllı telefonlar 
üzerinden yürütüyor. Akıllı telefon 
kullanımı ve dolayısıyla bağımlılığı her 
geçen gün artarken, bilim insanları 
da bu konu hakkındaki araştırmaları 
daha kapsamlı hale getiriyor. Özellikle 
gençlerin yüzde 33’ü cep telefonu 
bağımlısıyken, telefonu ile oyun 
oynayanların yüzde 88’i ise bağımlılık 
belirtileri gösteriyor. 

TELEfoN BAğImLILARI 
dEpRESYoNA gİRİYoR
Yapılan araştırmalarda, depresyona 
sevk eden maddelerin başında “telefon 
bağımlılığı” ilk sıralara yükselmek üzere. 
Telefon bağımlılığı, kendi içinde gerçek 
bir bozukluk olarak sınıflandırılmasa da 
gün boyunca her iş için cep telefonlarını 
kullananların, depresyona girmeye 
daha yatkın oldukları biliniyor. Bilim 
insanlarının çoğu, dünya ile bağlantıda 
kalmak için kullanılan cep telefonu ile 
kişiyi bir çeşit depresyona sokabilecek 
yalnızlık hissi arasında karşılıklı ilişki 
olduğunu düşünüyor.

BAğImLILAR SoSYAL BECERİ 
EKSİKLİğİNE SAHİp oLABİLİR
Düzenli ve sık aralıklarla telefon kullanan 
insanlar, elektronik posta, mesajlaşma, 
video sohbetleri ile vaktini geçirdiği 
için gerçek hayatta iletişim ve konuşma 
zorluğu ile karşı karşıya kalıyor. Sürekli 
sanal ortamda vakit geçirildiği için 
sağlıklı etkileşimler için gerekli olan 
becerileri geliştiremiyorlar. 

uYuŞTuRuCu 
BAğImLILARI İLE BENzERLİK
Uyuşturucu kullanımı süresince 
tipik olarak uyarılan ve aktif hale 
gelen bölgeler, akıllı telefonu 
aşırı kullananlarda da aynı tepkiyi 
veriyor. İnsanlar, beyinlerinin zevk 
merkezlerinde, diğer bağımlılık 
çeşitlerinde olduğu gibi aynı uyarıma 
sahip oluyor, zihin ve beden, tıpkı 
uyuşturucu bağımlısının uyuşturucu 
krizine girmesi gibi akıllı telefon 
kullanmak için fiziksel anlamda can 
çekişiyor. 

mELAToNİN SALgILANmASINI 
AzALTABİLİYoR
Uykuya dalmamızdaki en büyük 
metabolik yardımcımız melatonin, 
bedenimizin gevşeme ve rahatlaması 
için beyniniz tarafından bedenimize 

salgılanıyor. Cep telefonunun aşırı 
derecede kullanımından dolayı, beynin 
bedene melatonin salgısını yollamadığı 
ya da az salgıladığı konusunda bilimsel 
gerçekler ortaya konmuş durumda. 
Bu durum özellikle; yatakta saatlerce 
telefon kullanılması ya da uyumadan 
hemen önce kullanılmasında ısrar 
edilmesinden kaynaklanıyor. Telefon 
kullanımı ve ondan yayılan ışık, bedeni 
şaşırtır ve bedenin, henüz akşam 
olmadığını, bu yüzden de melatonin 
salgılanması ya da düzgün uykuya 
dalmak için yeterli salgılanmasının 
gerekli olmadığını düşünmesine yol 
açıyor.

DAhA çOk hAfIZA 
KAYBINA SAHİp oLuRLAR
Bağımlılık ile hafıza kaybı arasında 
çok fazla bağlantı mevcut. Sebep ne 
olursa olsun, sürekli ve aşırı derecede 
telefon kullanımı, beynimizi olumsuz 
etkiliyor. Aşırı cep telefonu kullananlar, 
kısa süreli ve uzun süreli hafıza ile ilgili 
problemler yaşıyor. Bu kişiler yaptıkları 
ya da yapmaları gereken belirli şeyleri 
hatırlamada başarısız oluyor. 

“Bağımlılık ile hafıza kaybı arasında çok fazla bağlantı mevcut. 
Sebep ne olursa olsun, sürekli ve aşırı derecede telefon kullanımı, 

beynimizi olumsuz etkiliyor. Aşırı cep telefonu kullananlar, kısa 
süreli ve uzun süreli hafıza ile ilgili problemler yaşıyor.”

Son zamanlarda yapılan araştırmalar bize gösteriyor ki dünyada milyonlarca insan, doktora 
başvuracak düzeyde cep telefonuna bağımlı halde yaşıyor. Ancak telefon bağımlılığı 

sağlığımızın yanında bizleri sosyal ve gerçek hayatımızdan da alıp uzaklara götürüyor.
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dÜNYANIN EN gÜzEL AdALARINA YoLCuLuK

Okyanusların güzelliğiyle bütünleşen ve 
hayalleri süsleyen adalar… Kendine has 

doğası ve canlılarıyla, insanların görmek 
için can attığı ve dünyanın farklı yerlerinde 
konumlanan adalar, hayal edebileceğinizin 

çok ötesinde güzelliklere sahip. 
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dÜNYANIN EN gÜzEL AdALARINA YoLCuLuK

Ş
imdi dünyanın en güzel adalarını 
keşfetme zamanı. Siz de gezmeyi 
seviyorsanız, gezinize hayaller 
kadar güzel cennet adalardan 
başlayabilirsiniz. Biraz huzur kim 

istemez ki? Tüm hayattan iletişimi bir 
süreliğine koparmak, ulaşılamaz olmak, 
kendi dilinizin konuşulmadığı ve bildiğiniz 
hiçbir yere benzemeyen yerlerde 
bulunmak için kolları sıvayın. Bu defa 
biraz daha uzaklara, karayla bağlantısı 
olmayan yerlere gitme vakti!

AKSA JENERİK 31



GAlAPAGOS ADAlARI 
Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından küresel çapta 

koruma öncelikli yerler arasında gösterilen Galapos Adaları, Charles 
Darwin’in “Evrim Teorisi”ne dahi ilham kaynağı olmayı başarmış. 

Büyük Okyanus’un batısında yer alan ve Ekvator’a bağlı olan adalar, 
14 büyük, 8 küçük ve 40 minik adadan meydana geliyor. Bu masalsı 
adada 25 bin civarında insan yaşıyor ve bünyesinde başta kara ve 

deniz kaplumbağası olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. 

mALdİvLER
Masmavi bir deniz, bembeyaz kumsallar ve pırıl pırıl güneş… Sessiz, sakin 
ve huzurlu bir tatil geçirmeyi planlıyorsanız, Maldivler’i listenizin en 
başına mutlaka ekleyin. Çünkü burada büyük alışveriş merkezleri, insan 
ve araç trafiği görmeniz imkansız. Son dönemde genellikle balayı çiftleri 
tarafından  tercih edilse de arkadaş grubunuzla ve ailenizle de kum, güneş 
ve denizin tadını çıkarabilir, kafanızı tamamen boşaltabilirsiniz.
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BAhAmA ADAlARI
Karayipler’de bulunan Bahama Adaları, Amerika’dan 
yaklaşık 100 mil uzakta yer alıyor. Bahama’nın en 
önemli adaları; Paradise Island, Horbour Island, 
Aboco Island, San Salvador Island olarak sıralanabilir. 
İspanyolca’da sığ deniz anlamına gelen Bahama, 
dünyanın sayılı güzellikleri arasında yer alıyor. 

fIjI ADAlARI
Bugüne kadar ıssız 
adalarla ilgili birçok film, 
dizi izledik ve birçok 
kitap okuduk. Televizyon 
programlarında ıssız 
adada yaşamanın nasıl 
bir şey olabileceğini 
gördük. Fiji Adaları, tam 
da bu ıssız ve huzurlu ada 
tabirini karşılayan cinsten. 
Çünkü Fiji’de bulunan 322 
adanın 106’sı ıssız ve 
doğal yaşamın ta kendisi.
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SIPADAN
Malezya’da, eski bir 
volkanın üstünde 
yaşayan mercanların 
şekillenmesiyle, bin 
yıllardır süregelen 
bir oluşum süreciyle 
ortaya çıkan Sipadan, 
Hint Pasifiği’nin tam 
kalbinde yer alıyor. 
Ada, 3 binden fazla 
balık ve yüzlerce 
mercan çeşidine ev 
sahipliği yapıyor. Burayı 
ziyaret edenlere ise 
bu güzelliğin tadını 
çıkarmak kalıyor.
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PhI PhI
Tayland Körfezi’nde yer alan Phi Phi Adası, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendisine çekiyor ve ihtişamıyla 
hayran bırakıyor. Ada da bulunan restoranlar alışveriş yapabilmeniz için küçük mağazalar da içerisinde 
barındırıyor. Burada daha önce hiçbir yerde görmediğiniz meyvelerden alarak Phi Phi kumsalında yemenin 
keyfini çıkarabiliyorsunuz. Bolca güneşlenmeyi ve turkuaz suların keyfini çıkarmayı sakın es geçmeyin.
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BAlI
Bali Adası, “cennetin yeryüzündeki adresi” olarak anılıyor. 
Bir tatilde olmasını istediğiniz birçok şeyi Bali Adası’nda 
bulabilirsiniz. Bali Adası’nda yapılan etkinliklerin birinde mutlaka 
rastlayacağınız ünlü Kecak Dansı, yüzyıllara dayanan felsefesi 
çok etkileyici bir dans. Aynı şekilde mutfaklarında, yaşam 
alanlarında ve evlerin dekorasyonunda da bu felsefe görülüyor. 

36 AKSA JENERİK

   AKSA DOSYA  



“Bugüne kadar ıssız adalarla 
ilgili çok sayıda film izleyip, 
kitap okuduk. Televizyon 
programlarında ıssız adada 
yaşamanın nasıl bir şey 
olabileceğini hayal ettik. Fiji 
Adaları, tam da bu ıssız ve 
huzurlu ada tabirini karşılıyor.”
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Kanada’nın başkenti Ottawa, 
kültürel bakımdan oldukça 

zengin bir şehir. Bünyesinde 
pek çok müze, galeri ve 

sanat merkezi bulunduran bu 
huzurlu şehir, tarihi mirası 

ve yeşil alanları ile  modern 
şehrin tüm özelliklerini 

bünyesinde taşıyor.
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doğA İLE İç İçE BİR ŞEHİR;

oTTAWA
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O
ttawa, Toronto ve 
Quebec ile sınırı 
paylaşıyor. Bu çok 
kültürlü şehirde 

dolaşırken İngilizce ve Fransızca 
konuşulduğunu duymanız çok 
olası. Ottowa, bisiklet yolları, 
koşu parkurları ve geniş buz 
pateni pisti gibi açık hava 
faaliyetlerinin geniş yelpazesini 
misafirlerine sunuyor. Bu 
kozmopolit şehir, tiyatrolar, 
restoranlar, mağazalar, 
festivaller, parklar, müzeler ile yıl 
boyunca yapılacak birçok etkinlik 
misafirlerine sunuyor.

uNESCo KÜLTÜR mİRASI 
RIDeAU kANAlI
Müzeleri, parkları, sanat 
galerileri ve yeşil tabiatıyla 
unutamayacağınız 
deneyimler sunan 
Ottawa, İngiliz, 
Fransız ve yerel 
sanatların karışımıyla 
aklınıza kazınacak nitelikte. 
Ottawa’nın ortasından geçen 
Rideau Kanalı, 19. yüzyılda inşa 
edilen ve o zamana ait en büyük 
mühendislik harikalarından biri 
olarak varlığını sürdürüyor. Unesco 
tarafından Dünya Miras Listesi’nde 
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yer alan kanal, Kanada’nın sembolü niteliğinde. 202 kilometre 
uzunluğundaki kanal, kış aylarında buz tuttuğunda herkes 
tarafından kullanılan doğal bir buz pistine dönüşüyor. Her yıl 
Temmuz sonu ile Ağustos ayının ilk günlerinde 3 günlük bir 
festivallere de ev sahipliği yapıyor. 

NERELERİ gEzmELİ?
Bakanları kendine hayran bırakan kale biçimdeki mimarisiyle 
karşınızda duran “Kanada Doğa Müzesi” sayesinde Kanada’nın 
yerel bitki örtüsünü ve hayvanlarını yakından tanıyabilirsiniz. 
Ottawa Nehri kıyısında yer alan “Kanada Yüksek Mahkemesi” 
ise yine mimarisi ile oldukça ihtişamlı örnekler arasında. 
Kanada’nın en önemli müzelerinden olan “Kanada Uygarlık 
Müzesi”nde, yerli yaşamının en güzel örneklerini görebilirsiniz. 
Sonrasında “Ottawa Müzesi”nin hemen önünden bineceğiniz 
kanolar ile kürekleri kendimiz çekerek nehrin ortasındaki adaya 
yolculuk edebilirsiniz. “Victoria Adası” olarak adlandırılan 
ada, sizleri şarkılar eşliğinde ve Inuit yerlileri tarafından 
karşılayacak. Artık sayıları çok azalmış bulunan Inuit yerlilerinin 
yaşam biçimlerini inceleyerek, yaptıkları gösterileri seyrede 
dalabilirsiniz. Bu adada ayrıca yerel hediyelik eşyaları alma 
olanağımız da bulunuyor. 

NE YEmELİ?
Bölgedeki yemekler, İngiliz, Fransız ve Amerikan mutfağının 
karışımından oluşuyor. Kanada’da tüm bölgelerde olduğu gibi 
Ottawa’da da taze etlerden, fırında pişirilen unlu mamüllere 
dek uzanan yemek çeşitleri bulunuyor. Kanada mutfağında; 
tava ekmeği, tuzlanmış balık, güveçler ön planda yer alıyor. 

Kanada’ya özgü yetiştirilen birçok malzemeye restoranlarda 
sıklıkla rastlamanız mümkün. Bunlar arasında peynir çeşitleri, 
somon balığı, eğrelti otu, ren geyiği eti, istiridye yer alıyor. 
Fırınlanmış kuru fasulye yemeği ise kış mevsiminin favori 
yemekleri arasında. Tatlıya oldukça düşkün olan Kanadalılarda 
“Beaver Tail” tatlısı oldukça popüler. Tüketilen alkolsüz 
içecekler arasında ise en çok zencefilli gazoz, ladin ağacı birası, 
buz şarabı bulunuyor.

TATİLİ öLÜmSÜz KILmAK İçİN
Küçük ve sevimli yerel dükkanların yanı sıra birçok dünya 
markasını barındıran alışveriş merkezleri, alışveriş severler için 
oldukça hoş vakit geçirilebilecek yerler olarak dikkat çekiyor. 
Alışveriş için en ideal yer ise Byward Pazarı. Şehirdeki Spark 
Sokağı, renkli mağazalarıyla, turistlerin en fazla ziyaret ettiği 
mekanlardan arasında. “The Astrolabe Galeri” adındaki ünlü 
mağazada da oldukça değerli antika haritalar ve eski posterler 
edinebilirsiniz.
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FIS Snowboard World Cup took place in ITU 
Stadium on December 20, 2014, for the 
first time in Istanbul. A 42-meter high and 
125-meter long ramp was installed at the 
stadium, and nearly 400 tons of snow was 
produced. This ramp caught the attentions 
as being the highest ramp installed up to 
now. Aksa was one of the sponsors of this 
major organization. 43 snowboarders from 
22 countries came to Istanbul and participa-
ted in FIS Snowboard Big Air Istanbul. The 
world cup was realized for the first time in 
Istanbul following London, Moscow, Que-
bec, Barcelona, and Stockholm.

SPONSORING BREAKTHROUGHS
This year women had the chance to com-
pete for the first time in FIS Snowboard Big 
Air history in Istanbul. While 43 competitors 
from 22 countries came to Istanbul for FIS 
Snowboard Big Air Istanbul, to which Aksa 
Jeneratör was one of the sponsors, snowbo-
arders - 6 women and 10 men - competed 
fiercely for the first prize in finals. After ex-
citing finals at FIS Snowboard Big Air Istan-
bul, Ty Walker from the USA was awarded 
the 1st prize, with the 2nd prize granted 
to Sina Candrian from Switzerland, and the 
3rd prize to Cheryl Maasyer from the Net-
herlands. In men, Seppe Smits from Belgium 
ranked 1st, followed by Jonas Boesiger from 
Switzerland in the 2nd place and Brandon 
Davis from the USA in the 3rd place. Athena 
band performed an enjoyable concert after 
the ceremony held following the finals.

“Kanada mutfağında; tava ekmeği, tuzlanmış balık, güveçler ön 
planda yer alıyor. Kanada’ya özgü yetiştirilen birçok malzemeye 

restoranlarda sıklıkla rastlamanız mümkün. Bunlar arasında peynir 
çeşitleri, somon balığı, eğrelti otu, ren geyiği eti, istiridye yer alıyor.”

KANAdA LALE fESTİvALİ
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında 

kutlanan “Kanada Lale Festivali”, Ottawa 

şehrinde gerçekleşiyor. 30 çiçek yatağında 

60 farklı çeşitteki 300 bin lalenin ev 

sahipliği yaptığı festival, Hollanda’daki 

Alman İşgali esnasında Kanada halkının 

Hollandalılara bir liman sağlaması nedeniyle 

onlara verilen lale hediyesini anmak 

amacıyla kutlanıyor. Festivalde ayrıca havai 

fişek gösterileri ve hazine avcılığı gibi 

etkinlikler de düzenleniyor.



“‘Ottawa Müzesi’nin hemen önünden bineceğiniz kanolar ile 
kürekleri kendiniz çekerek nehrin ortasındaki adaya yolculuk 

edebilirsiniz. ‘Victoria Adası’ olarak adlandırılan ada, sizleri 
şarkılar eşliğinde ve Inuit yerlileriyle karşılayacak. Artık sayıları 

çok azalmış bulunan Inuit yerlilerinin yaşam biçimlerini 
inceleyerek, yaptıkları gösterileri seyre dalabilirsiniz.”
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fAHRENHEIT 451
RAY BRADBURY 
Guy Montag işini seven bir 
itfaiyeciydi. On yıldır kitap 
yakıyordu. Gecenin bir yarısında 
yola çıkışlarını, alevlerin kitapları 
yutuşunu hiç sorgulamamıştı... 
Hiç sorgulamamıştı, insanların 
korkusuzca yaşadıkları bir geçmişi 
anlatan o 17 yaşındaki genç 
kızla karşılaşana dek... Montag’ın 
hayatındaki bütün yanlışlar 
doğrularla yer değiştirir o andan 
sonra... İşini, eşini, yaşayışını yeni 
bir gözle değerlendirir. Önünü 
alamadığı duyguları onu, asla 
tahmin edemeyeceği şeyler 
yapmaya iter. Sansüre, totaliter 
yönetimlere, kültür endüstrisine ve 
uzunca bir süredir sürdürdüğümüz 
yaşam tarzına yönelik en keskin 
eleştirilerden biri. Okuyun ve 
kendinizi yeni baştan kurun. 

kABUSlAR PAZARI
STePheN kING 
Korku-gerilim edebiyatının kralı 
Stephen King’in beklenen öykü 
kitabı “Kabuslar Pazarı”, raflardaki 
yerini aldı. Kitabın önsözünde 
okurlarıyla sohbet eden King, 
her öykünün girişine yazdığı 
notlarla da öykü sanatına dair 
küçük ipuçları veriyor. Öykü 
yazarlığını, “Nabız hızlandırabilir, 
hatta bazen şoke edebilir, bir 
daha hiç görmeyeceğiniz bir 
yabancıyla vals yapmaya veya 
karanlıkta gizlice öpüşmeye, ya 
da bir sokak pazarında ucuz bir 
örtü üstünde sergilenen harika bir 
antika bibloya rastlamaya benzer” 
diye tanımlayan Stephen King’in 
Raymond Carver’dan John Irving’e 
modern edebiyatın birçok ismine 
selam yolladığı kitabında 20 öykü 
yer alıyor.

kelePçe
CANAN TAN

Yeter, Mimoza, Gonca, Beyza, 
Sultan, Zeyno, Merve... Ve 
diğerleri... Bir avuç kader 
mahkumu kadın! “Büyük 
konuşmasın hiç kimse! 

‘Böyle bir olay benim başıma 
gelmez!’ demesin. ‘Asla’ diye 
başlayan cümleler kurmasın. 

Hiç ummadığınız bir anda, 
kapkara bir çukurun dibinde 
bulabilirsiniz kendinizi. Tıpkı 
benim gibi...” diyor Beyza. Bir 
de Mine var aralarında. Dört 

duvarın dışında bambaşka bir 
dünyanın olduğundan habersiz, 
anasının yatağını, yemeğini ve 

günahını paylaşan, “Hiç uçurtma 
uçurmadım ben Kumdan kaleler 

yapmadım hiç Sokaklarda 
oynayamadım Çocuğum ben ama 

Çocukluğumu yaşayamadım!” 
diyen ve eksik büyüyen bir çocuk. 
Her birinin ayrı bir hikayesi var. İç 
burkan, hüzünlü; ama bir o kadar 

da heyecan verici ve çarpıcı…
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The BfG
1940’lı yıllarda özellikle çocuklara yönelik yazdığı 
kitaplarla en çok satanlar listesinde yer alan Roald Dahl’ın 
sevilen çocuk kitabından sinemaya aktarılan yapım, usta 
yönetmen Steven Spielberg’in kamerasında hayat buldu. 
Başrollerinde Bill Hader ve Ruby Barnhill yer aldığı yapım, 
bir dev ile küçük bir kız çocuğun dostluklarını ele alıyor. 
İnsanları yememe kararı verdiği için kendi türü arasında 
dışlanan sevimli dev The BFG, yetimhanedeki Sophie 
isimli küçük bir kızla arkadaş olur. Aralarındaki bu dostluk, 
günden güne daha da güçlenerek büyümeye devam 
eder. Fantastik dünyanın kapılarını aralayan “The BFG”, 1 
Temmuz’da seyirci ile buluşuyor.

HRÚTAR / İNATçILAR
40 senedir küs olan iki kardeş, İzlanda’nın izbe bir köşesinde 
hem çiftliklerini hem de kuzularını kurtarmak için bir araya 
geliyor. İki kardeşin dokunaklı, içten ve mizahi diyalogları, o 
bölgenin coğrafyasını da tüm benliğiyle seyirciye yansıtıyor. 
2015 Cannes Film Festivali’nde “Belirli Bir Bakış” ödülüne 
layık görülen yapımda başrolleri Sigurður Sigurjónsson ve 
Theodór Júlíusson’a aitken, yönetmenliği Grímur Hákonarson 
üstleniyor. Film, 17 Haziran’da seyirci karşısına çıkıyor. 
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YOk OlmADAN
Sergi, doğayla ilgili kavramsal araştırmalar 
yapan ve ekolojik meseleleri sanatsal 
pratiğinin temeline alan sanatçılardan bir 
seçki sunuyor. Farklı dönemlerden sanatçıların 
doğaya bakışlarını ve “sürdürülebilirlik” 
kavramıyla çetrefilli ilişkilerini yansıtan 
çalışmalar, insanın ekosistem ile etkileşimine 
dair farklı yorum ve öngörüler içeriyor. Sergide 
Türkiye ve farklı coğrafyalardan yirmi sanatçı 
ve sanat grubunun resim, heykel, yerleştirme, 
fotoğraf ve hareketli görüntülerine yer 
veriliyor. Sergi, 5 Haziran’a kadar istanbul 
Modern’de ziyaret edilebilir.

dIgITAL REvoLuToN
Sanat ve teknoloji 
birlikteliğinin hangi 
boyutlara ulaşabileceğine, 
bugüne kadar Türkiye’de 
gerçekleşmiş en kapsamlı 
teknoloji sergisi olan 
Digital Revolution’da 
tanıklık edebilirsiniz. 
İlk kez geçtiğimiz yıl 
içerisinde Avrupa’nın en 
büyük gösteri sanatları 
merkezi Barbican 
Centre’da katılımcılarıyla 
buluşan devasa sergi, 12 
Haziran tarihine kadar 
Zorlu Performans Sanatları 
Merkezi’nde ziyaretçilerini 
bekliyor.
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