
AKSA JENERATÖR A.Ş. RESMİ HABER DERGİSİ www.aksa.com.tr 2017 / SAYI: 15AKSA JENERATÖR A.Ş. RESMİ HABER DERGİSİ www.aksa.com.tr MART-NİSAN 2015 / SAYI: 03

YAŞAMIN HER ANINA

AKSA ENERJİSİ

SONBAHARDA HUZUR 
DOĞAYA DAVET EDİYOR

GEZİ
AKSA MARİN İLE DENİZDE DE 

KESİNTİSİZ ENERJİ

KURUMSAL
AKSA, GÜNEY AMERİKA 

PAZARINDA FIRSAT ARIYOR

KURUMSAL



A

ÖN
SÖ

Z

gelerek, sektörel gelişmeler hakkında önemli 
konuşmalar gerçekleştirdik. 
Tüm bu global operasyonların yanı sıra Türkiye’de 
gerçekleşen en büyük yarışlardan birisi olan 
TransAnatolia Rally Raid’in bu sene yedincisi 
gerçekleşti ve biz de bu öneli etkinlikte kamp 
alanlarından yarış parkurlarına kadar ihtiyaç 
duyulan her yerde kesintisiz enerji sağlayarak, 
yarışmacıların yanında yer aldık. 
Tüm yaz boyunca devam eden Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleşen 
konserlerin de enerjisini sağlamanın ayrıcalığını 
yaşadığımızı hatırlatmak istiyorum. Süper 
sessiz mobil jeneratörlerimiz sayesinde gürültü 
kirliliğinin önüne geçtiğimiz konserler de 
dinleyiciler daha da keyif aldı. Hayatın her anında 
olmaya devam edeceğiz.  
Bizim için hedeflerimize teker teker ulaştığımız, 
hayata geçirdiğimiz projelerin sayısını 
arttırdığımız, başarılı işlere imza attığımız 
bir yıl oluyor. İmzamızı attığımız gelişmelerle 
ilgili detayları dergimizin sayfalarından takip 
edebilirsiniz. 
Tüm Aksa Jeneratör Ailesi’ne özverili çalışma 
prensiplerinden dolayı teşekkür ediyor, dergimizi 
keyifle okumanızı diliyorum.

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

“BİZİM İÇİN 
HEDEFLERİMİZE 
TEKER TEKER 
ULAŞTIĞIMIZ, HAYATA 
GEÇİRDİĞİMİZ 
PROJELERİN SAYISINI 
ARTTIRDIĞIMIZ BİR 
YIL OLUYOR”

ksa Jeneratör olarak önemli hedeflerimizi 
hayata geçirdiğimiz 2017 yılını geride 
bırakmaya az kaldı. Sürdürülebilir 
başarımız için belirlediğimiz hedefler 
doğrultusunda tüm gücümüzle çalıştığımızı 
belirtmek istiyorum. 
Büyüme hedeflerimizin başında yer alan 
Batı Afrika pazarında iki yılı aşkın süredir 
faaliyet yürüttüğümüz; pazar payımızı ve 
bilinilirliğimizi arttırdığımız Gana enerji 
piyasasında bir adım daha atarak Batı 
Afrika pazarının önemli fuarlarından olan 
Powerelec Ghana Fuarı’na katıldık. İyi 
ilişkiler geliştirdiğimiz fuarda hedefimizi 
daha da geliştirdik.  
Güney Amerika pazarına da en az Afrika 
pazarı kadar önem veriyoruz. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde yer olan ofisimizin 
sağladığı lojistik avantajları son derece 
verimli kullanarak bölgedeki yükselişimizi 
her geçen gün artırıyoruz. Bunun için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda 
Brezilya’da düzenlenen FIEE Fuarına 
katılarak önemli iş birlikleri için olumlu 
adımlar attık. Almanya, Çin, İsveç, ABD, 
Afganistan ve Türkiye’nin dâhil olduğu 
12 ülkenin sektör profesyonelleri bir araya 

Visit us at  
www.perkins.com/power

partnership with Aksa,
Perkins provides dependable 

power solutions from 8-1875 kVA

Wherever you are in the world, Perkins engines are supported 
by our global service and parts network

Working in

06 June AKSA Perkins.indd   1 24/06/2016   16:21

Sevgi ve Saygılarımla,

AKSA JENERİK 1



Hayal gücünüzü doğa için kullanın

Sonbaharda huzur doğaya davet ediyor

24

30

28
Masabaşı çalışırken 
sağlığınızdan olmayın

Transanatolia, Aksa enerjisi 
ile Anadolu turunda

Ataşehir’de yer alan 
Metropol İstanbul 

Projesi’nin enerji ihtiyacını 
Aksa Jeneratör karşılıyor

Batı Afrika pazarında 
büyümeye devam ediyoruz Aksa Jeneratör ile 

Harbiye’de eğlence 
kesintisiz akıyor

04

15

1607

İletişim
www.aksa.com.tr

facebook/aksapowergen

twitter/aksapowergen

linkedin/aksa-power-generation

   AKSA İÇİNDEKİLER  

AKSA Jeneratör 
San. A.Ş. 
Adına İmtiyaz Sahibi
Necati BAYKAL 

Sorumlu Müdür
Ergün YILMAZ

Yönetim Yeri
Aksa Jeneratör San. A.Ş.
Rüzgarlıbahçe Mah. 
Özalp Çıkmazı No:10 
Kavacık - Beykoz

YAPIMEVİ

Bereketzade Mah. 
Şair Ziya Paşa Cad. 
Modern Palas No:3 D:8-9 
Galata - Beyoğlu / İstanbul
www.aristoiletisim.com

Genel Yayın Yönetmeni 
Çınar Ergin
cinarergin@aristoiletisim.com

Yazı İşleri Müdürü 
Cihan Oruçoğlu
cihanorucoglu@aristoiletisim.com

Editör
Nida Özer Can
editor@aristoiletisim.com

Görsel Yönetmen
Bilal Çavdar

bilalcavdar@aristoiletisim.com

Basım Yeri
Ömür Matbaacılık

Beysan Sanayi Sitesi 

Birlik Caddesi No: 20 

Beylikdüzü-İST

AKSA JENERİK

Geçmişten 
bugüne konsol 
oyunları

18

2 AKSA JENERİK AKSA JENERİK 3



AKSA Jeneratör, İzmir’de başlayıp Samsun’da 
son bulan TransAnatolia 2017’nin her anında 
kesintisiz enerji sağladı.

L
ider jeneratör markası AKSA Jeneratör, Türkiye’nin 
en zorlu motorsporu organizasyonu olan 
TransAnatolia 2017’nin enerji sponsoru oldu. 
Her yıl ağustos ayının son haftası düzenlenen 

TransAnatolia Rally Raid, bu sene 19 - 26 Ağustos 
tarihlerinde katılımcılarına Türkiye’nin bir çok bölgesini 
yarışarak keşfetme imkanı sundu. Yedincisi gerçekleşen 
TransAnatolia 2017’de AKSA Jeneratör, kamp 
alanlarından yarış parkurlarına kadar ihtiyaç duyulan her 
yerde kesintisiz enerji sağladı. İzmir Fuarı’nda start alan 
TransAnatolia 2017, Batı Toroslar üzerinden ilerleyerek 
Samsun’da sona buldu. AKSA Jeneratör, 2 bin 850 
kilometre süren yarışta, pilotların ve yarış tutkunlarının 
heyecanına ortak oldu.

“AKSA Jeneratör, 2 bin 850 kilometre süren yarışta, 
pilotların ve yarış tutkunlarının heyecanına ortak oldu’’TRANSANATOLIA, 

AKSA ENERJİSİ 
İLE ANADOLU 
TURUNDA
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Türkiye’nin lider jeneratör markası AKSA Jeneratör, 
2 - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Çorlu Tarımtech Fuarı’na katıldı. 

Türkiye’nin lider jeneratör markası AKSA Jeneratör, 10 - 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen Powerelec 
Ghana Fuarı’nda kesintisiz enerji için sunduğu çözüm ve hizmetleri tanıttı. 

AKSA JENERATÖR ÇORLU 
TARIMTECH FUARI’NDA SEKTÖR 
PROFESYONELLERİYE BULUŞTU

AKSA JENERATÖR BATI AFRİKA 
PAZARINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR 

“Çorlu Tarımtech’te tarım 
ve hayvancılık sektörü için 

sunduğumuz çözümleri ve hizmetleri 
aktarma fırsatını yakaladık.’’

D
ünyanın ilk beş jeneratör 
üreticisinden biri olan AKSA 
Jeneratör, 2-6 Ağustos 
tarihleri arasında Çorlu Yeni 

Fuar Alanı’nda gerçekleşen 10. Çorlu 
Tarımtech 2017 Fuarı’na katıldı. 
Fuarda tarım, hayvancılık, tohum, 
meyvecilik, sulama ve seracılık 
teknolojileri, traktör ve ekipmanları, 
depolama sistemleri, soğutma, 
havalandırma teknolojileri alanındaki 

yenilikler tanıtıldı. Kesintisiz enerji 
için sunduğu ürün ve hizmetleri 
sergileyen AKSA Jeneratör fuarda, 
tarım ve hayvancılık sektörünün 
profesyonelleriyle kontak kurma 
fırsatı yakaladı. Fuara ilişkin konuşan 
Aksa Jeneratör Ceo’su Alper Peker, 
“Geçtiğimiz aylarda ofisimizi de 
açtığımız Çorlu başta olmak üzere 
tüm Trakya bölgesi büyük bir 
potansiyele sahip. Gelişime açık 

bu pazarın en önemli fuarlarından 
biri olan Çorlu Tarımtech’te 
tarım ve hayvancılık sektörü için 
sunduğumuz çözümleri ve hizmetleri 
aktarma fırsatını yakaladık. 
Enerjinin büyük önem taşıdığı bu 
sektörün profesyolleriyle bir araya 
geldiğimiz fuar, çok başarılı geçti. 
Farklı sektörlerde ve pazarlarda 
müşterilerimizle buluşmaya devam 
edeceğiz” dedi.

T
ürkiye’nin lider jeneratör 
markası AKSA Jeneratör, 
10 - 12 Ağustos tarihleri 
arasında Gana’da gerçekleşen 

Powerelec Ghana 2017 Fuarı’na 
katıldı. Batı Afrika pazarının en önemli 
fuarlarından biri olan Powerelec 
Ghana’ya katılan uluslararası 
şirketler termal enerji, yeni ve 
yenilenebilir enerji tesisleri, iletim 
ve dağıtım ekipmanları, çevre dostu 
ürünler ve akıllı teknolojiler, enerji 
üretimi alanında sundukları ürün ve 

hizmetleri tanıttı. Geçen yıl olduğu 
gibi bu yıl da Powerelec Ghana 
Fuarı’na katılan AKSA Jeneratör ise 
kesintisiz enerji için sunduğu çözüm 
ve hizmetleri sektör profesyonellerine 
aktarma fırsatını yakaladı. Gana’nın 
Afrika bölgesindeki enerji sektörünün 
yükselen değerlerinden biri olduğunu 
ifade eden Aksa Jeneratör Ceo’su 
Alper Peker, “Biz de Aksa Jeneratör 
olarak, iki yılı aşkın bir süredir 
Gana’da faaliyet gösteriyoruz. Aksa 
Enerji tarafından kurulan enerji 

santrali üretime başladı ve Aksa 
Jeneratör olarak biz de jeneratör 
tedariki anlamında satış ve servis 
faaliyetlerimiz ile Gana enerji 
piyasasında payımızı ve bilinirliğimizi 
her geçen gün artırıyoruz. Bundan 
sonrası için hedefimiz Gana’nın yanı 
sıra diğer bölge ülkeleriyle birlikte 
ticaret hacmimizi daha da artırmak. 
Sektörün profesyonelleriyle bir araya 
geldiğimiz bu fuarın, hedefimizi 
gerçekleştirme yolunda büyük bir 
adım olduğuna inanıyoruz” dedi. 

   AKSA KURUMSAL     AKSA KURUMSAL  

“Bundan sonrası için hedefimiz 
Gana’nın yanı sıra diğer bölge 
ülkeleriyle birlikte ticaret 
hacmimizi daha da artırmak.’’
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Türkiye’nin lider jeneratör markası AKSA Jeneratör, marin jeneratörleriyle 
denizde de kesintisiz enerji sağlıyor. Uluslararası denizcilik standartlarına 
uygun olarak üretilmiş AKSA marin jeneratörler; sessiz çalışma, düşük yakıt 
tüketimi, düşük emisyon değerleri gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

DENİZLERDEKİ GÜCÜNÜZ

AKSA
D

ünyanın ilk 5 jeneratör 
üreticisinden biri olan 
AKSA Jeneratör, denizcilik 
sektörünün kesintisiz enerji 

ihtiyacına marin jeneratörlerle yanıt 
veriyor. Sessiz çalışan, düşük yakıt 
tüketen ve düşük emisyon değerleriyle 
çevre dostu olan marin jeneratörler; 
uluslararası denizcilik standartlarına, CE 
sertifikasına ve dünya çapındaki klas 
kuruluşlarından sertifikalandırılmaya 
uygun olarak üretiliyor. Yüksek 
performansıyla dikkat çeken AKSA 
marin jeneratörler, 4 - 1800 kW arasında 
değişen güçleriyle farklı ihtiyaçlara yanıt 

veriyor. AKSA marin jeneratörler, özel 
ses izolasyon kabini sayesinde denizdeki 
sessizliği ve huzuru da bozmuyor. 
AKSA’nın marin jeneratör portföyünde 
distribütörü olduğu Cummins Onan 
marka jeneratörlerin yanı sıra ABD marin 
pazarının en katı emisyon standartları 
olan EPA Tier 3 seviyesine uygun John 
Deere motorlu modeller de yer alıyor.

ÇEVRE DOSTU JENERATÖR
Aksa Jeneratör Ceo’su Alper Peker, 
“AKSA, denizcilik dünyasının en çok 
tercih ettiği markaların başında yer 
alıyor. Üstün performansa sahip, çevre 
dostu, düşük yakıt tüketen marin 
jeneratörlerimizle deniz seyahatlerinde 
kesintisiz enerji sağlıyoruz. Ürünlerimizi 
denizcilik dünyasının ihtiyaçlarına göre 
sürekli yeniliyor, şekillendiriyoruz. 
Amacımız hayatın denizde de kesintisiz 
akmasını sağlamak” diyor.

   AKSA KURUMSAL  
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“Fuarda; John 
Deere motorlu 

ürününü ve 
Güney Amerika 

pazarında 
fazlasıyla rağbet 

gören Perkins 
ve Cummins 

motorlu 
ürünlerini de 

sergiledi.’’
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Türkiye’nin lider jeneratör 
markası AKSA Jeneratör, 25-
28 Temmuz tarihleri arasında 
Brezilya’da gerçekleştirilen 
FIEE Fuarı’na katıldı.

AKSA JENERATÖR,

D
ünyanın ilk 5 jeneratör 
üreticisinden biri olan AKSA 
Jeneratör, 25-28 Temmuz 
tarihleri arasında Brezilya’nın 

en büyük sanayi merkezlerinden biri 
olan Sao Paulo’da gerçekleştirilen 
FIEE (Uluslararası Elektrik, Elektronik, 
Güç ve Otomasyon Sanayi) Fuarı’na 
katıldı. Bu yıl 29.’su düzenlenen 
FIEE Fuarı, Almanya, Çin, İsveç, ABD, 
Afganistan, Türkiye gibi 12 ülkeden 
sektör profesyonelleri bir araya 
getirdi. Fuarda, elektrik panoları için 
ekipmanlar ve aksesuarlar, endüstriyel 
destekleyiciler, su ısıtma cihazları, 
düşük voltaj dağıtım panoları, 
elektrikli motorlar, jeneratörler ayrıca 
enerji verimliliği için göstergeler, 
gaz ölçüm aletleri gibi birçok ürünle 
hizmet veren şirketler yer aldı.
AKSA Jeneratör, fuarda yer alan 
standında en yeni ürünlerinin yanı 
sıra tarım alanında faaliyet gösteren 
firmalar ve üreticiler için dizayn 
edilmiş John Deere motorlu ürününü 
ve Güney Amerika pazarında fazlasıyla 
rağbet gören Perkins ve Cummins 
motorlu ürünlerini de sergiledi. 
Fuara ilişkin açıklama yapan Aksa 
Jeneratör Ceo’su Alper Peker, “Güney 
Amerika pazarı fırsatlara fazlasıyla 
açık ve bizim için önemli bir pazar. 
ABD’de yer alan ofisimizin sağladığı 
lojistik avantajla beraber, bölgede 
yakaladığımız yükselişin artarak 
devam etmesini arzuluyoruz. FIEE 
Fuarı’nı bu amaç doğrultusunda önemli 
bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

GÜNEY AMERİKA 
PAZARINDA FIRSAT ARIYOR
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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



AKSA Jeneratör, özellikle yaz aylarında klima ve benzeri soğutucu cihazların yoğun 
kullanımı nedeniyle artan enerji ihtiyacına geniş ürün gamıyla yanıt veriyor.

AKSA JENERATÖR İLE 
SERİNLİK KESİNTİSİZ AKSA 

Ç
ok sıcak geçen yaz günleri yoğun enerji 
kullanımını da beraberinde getiriyor. 
Klima ve benzeri soğutucu cihazlar, 
neredeyse hiç ara vermeden kullanıldığı 
için sistemlerde büyük yüke, bu durum 

da elektrik kesintilerine ve arızalarına neden 
oluyor. AKSA Jeneratör, farklı ihtiyaçlara yanıt 
veren dizel, doğalgazlı ve portatif jeneratör 
çeşitleriyle serinliğin de, hayatın da kesintisiz 
akmasını sağlıyor. AKSA dizel jeneratörler; 
dört zamanlı, su soğutmalı, 1500 d/dk dizel 
motor, motora montajlı soğutma radyatörü ve 
fan, mekanik ve elektronik guvernör kontrolü, 
normal hizmet ve kuru tip hava filtresi, standart 
50 Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı, endüstriyel 
tip egzoz susturucusu ve paslanmaz çelik 
kompansatör gibi özelliklere sahip… Portatif 
jeneratörler kategorisinde ise benzin ve dizel 
yakıtlı, elektrik marşlı, invertörlü gibi farklı 
modeller yer alıyor. Ürünlerin üstten supaplı 
dizayn (OHV), sahip yağ seviyesi düştüğünde 
motoru durduran koruma, aşırı akıma karşı 
devre koruyucu, IP 21 koruma, standart 50 
Hz, 400/230 V A.C. çıkış voltajı gibi özellikleri 
bulunuyor.

YILDA EN AZ BİR KEZ DÜZENLİ BAKIM
AKSA Jeneratör, jeneratörlerin uzun süre 
sorunsuz ve yüksek performansla kullanabilmesi 
için yılda en az bir kez düzenli bakımının 
yaptırılması gerektiğini hatırlatıyor. Jeneratörde 
genel bakım yapılmazsa motorda paslanma, 
devir daimde çürüme ve radyatörde delinme gibi 
sorunların oluşabileceğine dikkat çeken AKSA, 
bu bakım ve kontrollerin de yetkili servislere 
yaptırılmasının gerekliliğinin altını çiziyor.

“AKSA Jeneratör, farklı 
ihtiyaçlara yanıt veren 

dizel, doğalgazlı ve portatif 
jeneratör çeşitleriyle 

serinliğin de, hayatın da 
kesintisiz akmasını sağlıyor.’’
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Danimarka’da 18. kez düzenlenen Africa Energy Forum’da dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olan ve 160 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör, her ortam ve koşulda kullanılabilen jeneratörlerini ziyaretçilere tanıttı. 

Yeni kurulacak finans merkezi ile dünyanın 
finans üssü olmaya aday İstanbul Ataşehir’de 

yer alan Metropol İstanbul Projesi’nin, enerji 
ihtiyacını Aksa Jeneratör karşılıyor. 

DANİMARKA’DA 
AFRİKA RÜZGARI ESTİ

METROPOL İSTANBUL’A 
AKSA ENERJİSİ

“Enerji sektöründeki 
gelişme ve 
yeniliklerin 
paylaşıldığı ve 
uluslararası katılımın 
olduğu forumda 
sektörün nabzını 
tutan Aksa Jeneratör, 
yeni pazarlarda da 
etkinliğini artırıyor.”

“Metropol İstanbul Projesi’nde toplam 46 adet jeneratör 
ile hizmet veren Aksa Jeneratör, toplam 26190 kVA 

gücünde enerji sağlamış oldu.”

B
u yıl 18. Kez düzenlenen ve 
7- 9 Haziran 2017 tarihlerinde 
gerçekleşen uluslararası 
Africa Energy Forum, enerji 

sektörünün temsilcilerini Kopenhag’da 
buluşturdu. Aksa Jeneratör’ün 
sponsor olarak destek verdiği ve 

katılımcı sayısının oldukça fazla 
olduğu forumda 100’den fazla kamu 
temsilcisi, 300’e yakın konuşmacı ve 
yaklaşık 2000 delege katılım gösterdi. 
Africa Energy Forum’da endüstriyel 
potansiyeli yüksek ve bölge 
ülkelerinde ihtiyaç duyulan elektrik, 

elektronik, aydınlatma, otomasyon ve 
iletişim sektörlerindeki teknolojiler 
konuşuldu. Forum süresince 
düzenlenen etkinliklerle elektrik, 
elektronik, aydınlatma ve otomasyon 
alanındaki bilimsel ve teknolojik 
değişim konuları ele alındı.

   AKSA KURUMSAL  

M
etropol İstanbul Projesi, toplam 100 dönüm 
arazide 800 bin metrekare inşaat alanlı 3 kulede 
konut, ofis, AVM, eğitim kurumu ve rekreasyon 
alanlarından oluşuyor. 1504 birimlik Metropol 

İstanbul, İstanbul’un en büyük karma projelerinden biri 
olarak da dikkat çekiyor. Projede 77 adet ofis, 677 adet 
home ofis ve 750 adet konut bulunuyor. Böylesi önemli 
bir projede toplam 46 adet jeneratör ile hizmet veren Aksa 
Jeneratör, toplam 26.190 kVA gücünde enerji sağlamış oldu. 

AKSA İLE KESİNTİSİZ ENERJİ
Dünyanın ilk beş jeneratör üreticisi unvanına sahip Aksa 
Jeneratör;  keşif, montaj, nakliye, satış sonrası hizmet 
ve periyodik bakım hizmetiyle enerjinizi güvence altına 
alıyor. Aksa ihtiyaç olan her an hızlı bir şekilde devreye 
girerek 7 gün 24 saat kesintisiz enerjinin kapılarını 
kullanıcılarına aralıyor.
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Türkiye’nin lider jeneratör markası AKSA Jeneratör, kesintisiz eğlence için Harbiye 
Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konserlerin enerji sponsoru oldu. 

“E
ğlence kesintisiz aksa” diyen AKSA 
Jeneratör, bu yaz 3 bin 972 kişilik 
oturma kapasitesiyle şehrin en 
önemli açık tiyatro, konser ve gösteri 

mekanı olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’nde düzenlenen konserlere enerji 
desteği verdi. Açıkhava Sahnesi’nin muhteşem 
ambiyansında gerçekleşen konserlerde, AKSA 
Jeneratör sayesinde müzik de eğlence de 
kesintisiz devam etti. AKSA Jeneratör, Harbiye 

Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde kullandığı 
süper sessiz mobil jeneratörler sayesinde gürültü 
kirliliğinin de önüne geçti. Bu tip organizasyonlar 
için tasarlanan özel ses izolasyon malzemesiyle 
yalıtılmış süper sessiz jeneratörler sayesinde 
konserler keyifle devam etti. Konserler esnasında 
yaşanan elektrik kesintisinin geri dönüşü 
olmadığı için tüm ses ve ışık enerjisi, AKSA’nın 
şebeke olmadan senkron çalışan jeneratörleri 
tarafından sağlandı.

AKSA JENERATÖR
İLE HARBİYE’DE EĞLENCE KESİNTİSİZ AKIYOR

Kullanım alanına göre farklı ürün yelpazesiyle hizmet veren Aksa, enerji ihtiyacına Aksa Kiralama hizmeti 
ile çözüm getiriyor. Aksa, kiralama hizmeti ile çok sayıda uluslararası organizasyonun enerji ihtiyacını 
karşılıyor. ‘’Hayat Kesintisiz Aksa, Kesintisiz Hayat Aksa’’ sloganıyla hayatın her anına dokunan Aksa’nın 
kiralama hizmetini, getirdiği yenilikleri ve içerisinde yer aldığı organizasyonları, Aksa Kiralama Genel 
Müdürü Murat Dönmez ile konuştuk.  

Türkiye’nin lider jeneratör markası olan 
Aksa, enerji ihtiyacını kiralama hizmeti 
ile de çözebiliyor. Bize kiralama sürecinin 
nasıl işlediğini anlatır mısınız? 
1995 yılından bu yana yurtiçi ve 
yurtdışında jeneratör kiralama faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizin 
ihtiyaçları, sunduğumuz çözümlerde 
belirleyici oluyor. 

Keşif, montaj, servis ve nakliye çözümleri 
ile paket servis sunan Aksa Kiralama, 
çeşitli organizasyonlardan, film setlerine, 
kamp etkinliklerinden konserlere kadar 
acil enerji ihtiyacına çözüm sağlıyor. 
Kiralama yolunu ağırlıklı olarak kimler 
tercih ediyor?
Büyük organizasyonların tercihi olan 
Aksa Dizel Jeneratörlerimiz sürekli güç 
kaynağı olarak festivallerde, konser 
düzenlenen alanlarda, stadyumlarda, 
film setlerinde, inşaat şantiyelerinde, 
tarımsal uygulamalarda (Sulama), 
hastanelerde, elektrik sistemi zarar 
gören işletmelerde, sistemini yedeklemek 
isteyen sanayi işletmelerinde, mühendislik 
firmalarında ve naklen yayın sistemlerinde 
kullanılabiliyor.

Aksa Kiralama, acil enerji ihtiyaçlarına 
mobil jeneratörler ile nasıl çözüm sağlıyor?
Aksa Kiralık Mobil Jeneratörler; Türkiye’de 
ilk defa acil enerji gereken durumlar için 
tasarlandı. Mobil Jeneratörler, 400 kVA’ya 
kadar tek mobil jeneratör ile 1200 kVA’ya 
kadar kullanıcı sahasına ulaşmalarına 
takiben senkron vaziyette enerji veriyor.

Hangi ürün gruplarıyla hizmet 
veriyorsunuz?
Aksa Kiralama, benzinli ve dizel jeneratör 
gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesi ve 
deneyimli kadrosu ile ihtiyaca göre jeneratörü 
kiralama imkanı sağlıyor. Ayrıca benzinli ve 
dizel grupların yanı sıra aydınlatma kuleleri, 
mobil jeneratörler, yük bankaları, güç 
kabloları ve dağıtım panoları da  (case) ürün 
grubumuzun içerisinde yer alıyor. 

Bugüne kadar hangi organizasyonlarda 
Aksa Jeneratör kiralama yöntemiyle tercih 
edildi?
Çok sayıda uluslararası organizasyonun 
tüm enerjisine Aksa imzasını attı. Ace Of 
Miles, Çay Festivali, Atlantis Yaz Konserleri 
(Şebnem Ferah - MFÖ - Bülent Ortaçgil / 
Birsen Tezer - Teoman - Athena - Kenan 
Doğulu - Tarkan), Maşa ve Koca Ayı Çocuk 
Tiyatrosu, Transanatolia Rally Raid 2017, 
BKM - Harbiye Yaz Konserleri, 2017 Avrupa 
Basketbol Şampiyonası, Uniq Açık Hava 
Yaz Konserleri (Yaşar - Ceylan Ertem - Cem 
Adrian - Fatih Erkoç - Kıraç - Nihat Sırdar & 
Sunay Akın - Ferhan Şensoy - Emre Aydın), 
EYOF 2017- Kış Olimpiyatları, Ankara’da 
Toplu Açılış Töreni, İstanbul ve İzmir’de 
Evet Mitingi, Cappadox, Anzak Koyu’nda 
Anma Töreni, Avrupa Karete  Şampiyonası, 
Fetih Kutlamaları, Gurme  Festivali, 
Göztepe Spor Şampiyonluk Kutlamaları, 15 
Temmuz Şehitleri Anma Töreni, Samsun 
İşitme Engellileri Olimpiyatları, Ankara 
Kültür Festivali, Rock Festivali, O Ses 
Türkiye, Sound Garden enerji ihtiyacını 
karşıladığımız organizasyonlardan bazıları.

AKSA KİRALAMA HİZMETİ 
İLE FARK YARATIYOR

“Aksa Kiralama hizmeti 
ile festivallerde, konser 
düzenlenen alanlarda, 

stadyumlarda, film 
setlerinde ve naklen yayın 

sistemlerinde tercih 
ediliyor’’

   AKSA KURUMSAL  

16 AKSA JENERİK



Geçmişten
BuGüne

Konsol
oyunları

1970’li yıllarda hayatımıza giren konsol oyunları geçen süre 
içerisinde gördüğü ilgiden hiçbir şey kaybetmedi. Magnavox 

Odyssey ile başlayan bu serüven bugün birçok markanın çıkardığı 
teknoloji harikası makinalarla tüm hızıyla devam ediyor.

S
öz konusu teknoloji olduğunda 
hızına yetişmek zor. 1970’li 
yıllarda hayatımıza dahil olan 
ve büyük bir hevesle oynanan 

konsol oyunları da kendini zamana 
bırakarak evrim değiştirdi. Görüntüsü 
ve içerik bakımından farklı şekillere 
girse de, gördüğü ilgi ve merak hiç 
değişmedi. Geçmişten bugüne konsol 
oyunlarının tarihi…
Temeline bakıldığında 1950’li yıllara 
dayansa da ilk konsol oyununun 
çıkması 70’li yılların başında 
gerçekleşti. Çıktığı ilk günden 
beğenilen konsol oyunlarının ilerleyen 
yıllarda çok daha fazla sevilip, 
bağımlılık derecesinde ilgi göreceği 
bilinemezdi. Şimdilerde tüm dünyada 
büyük bir hayran kitlesine sahip olan 
konsol oyunlarının her yeniliği büyük 
bir merakla bekleniyor.
 
MAGNAVOx ODYSSEY 1972
Ev tipi oyun konsollarının en eski, en 
bilinen modeli olan Magnavox Odyssey 
1972 büyük bir heyecan uyandırmıştı. 
Televizyonu ortadan ikiye bölen cihazın 
içerisinde tenis ve benzeri 10’a yakın 
oyun alternatifi bulunmasına ve yeni 
bir icat olmasına rağmen 330.000’e 
yakın bir satış elde etmişti. 

ATARI PONG 1975
İlk konsol oyunun çıkmasıyla birlikte 
bu alanda yavaş yavaş bir piyasa 
oluşmaya başladı. Bu da arkasından 
rekabeti getirdi. Magnavox Odyssey 
ürettiği tenis oyununu alan Atari, 
oyunu geliştirerek kendi firmasına 
ait ilk konsol Pong’u çıkardı. Pong 
yüzünden Atari’ye dava açan Magnavox 
Odyssey, uzun süre devam eden 
süreçten sonra davayı kazandı. 
Atari Video Pinball 1977
Pong’tan sonra çalışmalarına hız 
kesmeden devam eden Atari, yeni 
oyununu 1977 yılında piyasaya 
sürdü. İçerisinde dört farklı pinball, 
bir basketbol ve iki breakout oyunu 
bulunan Atari Video Pinball içerisinde 
Apple’nın kurucu Steve Jobs ve Steve 
Wozniak’ın bulunduğu bir projeydi. 
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ATARI 2600 1977
Atari’nin en çok satan konsollarından 
biri olan Atari 2600’ün birçok özelliği 
bulunuyor. İçinde bulunan 1000’den 
fazla oyun seçeneği ile bir ilki 
gerçekleştirirken Atari 2600 ile Dünya 
ikinci nesil oyun sistemleri ile tanıştı. 
30 milyona yakın satış rakamına ulaşan 
Atari 2600 konsol piyasasını resmen 
salladı.
 
NINTENDO COLOR TV 1977
1977 yılında konsol dünyasına yeni 
bir marka daha dahil oldu. Nintento, 
Color Tv isimli konsolunu sadece 
Japonya’da satışa sundu. Atari’nin 
Pong konsolunun hemen hemen aynısı 
sayılacak özelliklere sahip olan Color Tv 
renkli olmasıyla dikkatleri çekti. 

MATTEL INTELLIVISION 1980
Konsol dünyası yavaş yavaş 
genişlerken Mattel isimli firma 1980 
yılında Invellivision ile piyasaya giriş 
yaptı. 1980 yılına gelene kadar çıkan 
konsollara bakılacak olunursa Atari’nin 
en sağlam rakibinin Mattel olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

ATARI 5200 1982
Nintendo ve Mattel’in piyasaya girmesi 
ile birlikte tahtı sallanmaya başlayan 
Atari özellikle İntellivision’a cevap 
niteliğinde olan Atari 5200’ü geliştirdi. 
İstenilen satışı yakalayamayan Atari 
5200 piyasadaki ekonomik krizden 
büyük ölçüde etkilenerek kısa sürede 
satıştan kaldırıldı.  

SEGA SG-1000 – SEGA MARK 3 1983
Oyun devi Sega SG-1000 konsol 
alanında üçüncü nesli başlattı. 1985 
yılına kadar her sene yenilendi ve 
1985 yılında Sega Mark 3 adını aldı. 
Dünya genelinde satışa çıkan Sega, 
büyük bir başarı elde etti. 

NINTENDO ENTERTAINMENT 
SYSTEM 1983
Dünyada NES olarak anılan Nintendo 
Entertainment System’e, günümüzde 

Android telefonların Google Play 
Store kısmında rastlayabilirsiniz. 
Üçüncü neslin en çok kazanan konsolu 
kuşkusuz NES oldu.
 
SEGA MEGADRIVE 1988
Sega Megadrive dördüncü neslin 
başlangıcı olarak kabul edilebilir. 
Günümüzde cihaz için hala oyunlar 
üretiliyor. 

SUPER NINTENDO ENTERTAINMENT 
SYSTEM 1990 
Nintendo’nun yedi sene sonra piyasaya 
sürmüş olduğu Super Nintendo 
Entertainment System yani SNES 
büyük ilgi gördü. Dünya çapında 60 
milyon ünite satan SNES hala daha 
zevkle oynanan Süper Mario World, The 
Legend Of Zelda ve Street Fighter 2 
oyunları da barındırıyor. 

SONY PLAYSTATION 1994
Oyun konsolu piyasasına giriş yapan Sony, 
piyasadaki rekabeti ortadan kaldırarak 
bir numara olarak yoluna devam etti. 
Oyun konsolu alanında yeni bir sayfa 
açan Playstation CD sürücüsü sayesinde 
oyunlar için geniş bir alan oluşturuyor. 

MICROSOFT xBOx 2001
Sony’nin konsol oyunları alanında 

beklenmedik büyük bir başarı 
göstermesi Microsoft’u da harekete 
geçirdi. Piyasaya ilk adımını Xbox ile 
attı. Dvd sürücüsü ve güçlü donanımı 
ile dikkatleri üzerine toplayan Xbox asıl 
patlamayı sonraki nesil Xbox 360 ile 
yaşadı.

PLAYSTATION 4 2013
Playstation yeni serisi olan Playstation 
4 versiyonunu 2013 yılında piyasaya 
sundu. Birçok yeniliği bulunan bu 
cihazda en göze çarpan konu Dualshock 
4 özelliği. Dokunmatik algılayıcı 
özelliğine sahip olan Playstation 4, 
büyük ilgi gördü.

MICROSOFT xBOx ONE 2013
Microsoft imzası taşıyan Xbox One, 
Playstation’ın hemen ardından 
piyasaya sürüldü. 2014’ün ilk gününde 
3 milyon satışı yakalayan Xbox One, 
dahili kinect algılayıcısı ile beklediği 
satış rakamlarına ulaştı. 
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Vücut dilinde kişisel alanda önemli bir kavram. Birçok alanda 
mahrem bölge olarak da anılan kişisel alan karşınızdaki insan ile 
aranıza koyduğunuz mesafenin bir göstergesi.

S
özler her zaman, her şeyi 
ifade edemeyebiliyor. Böyle 
durumlarda karşınızdaki 
insanın ne düşündüğünü 

anlamak için etkili olan farklı bir 
yöntem kullanabilirsiniz. Eğer 
doğru yorumlayabilirseniz beden 
dilinin sözlerden çok daha fazlasını 
anlattığından emin olabilirsiniz. 
Karşınızdaki kişiyle iletişime geçerken 
kullandığınız sözler kadar beden 
diliniz de büyük önem taşıyor. Bazen 
sözlerin yeterli kalmadığı yerde jest ve 
mimiklerle sözleri tamamlarken, bazen 
ise hiç konuşmadan karşınızdaki insanın 

KONUŞMADAN ANLAŞMA SANATI: 
BEDEN DİLİ

düşüncesi hakkında bilgi verebiliyor. 
Uzun yıllar araştırma konusu olan 
beden dili hakkında birçok şey söylenip, 
çizildi. Beden dili bilinçli ya da bilinçsiz 
olarak iletişimde büyük önem taşıyor. 
Öyle ki, asgari oranda yüzde 60, azami 
oranda yüzde 93’lük bir oranla beden 
dili kullanılıyor. Güven, hoşlanma, 
sıkıntı ya da hoşlanmama gibi duygular 
beden dili ile en çok belli edilen 
duyguların başında geliyor. Yalnız söz 
konusu beden dili olduğunda doğru bir 
sonuca ulaşabilmek için beden dilini 
yorumlarken, yorumladığınız kişinin 
içinde bulunduğu ortamı ve şartları da 

göz önünde bulundurmak gerekiyor. 
Ancak bu şekilde en sağlıklı sonuca 
ulaşmak mümkün. 
Günlük hayatta en sık karşılaşacağınız 
jest, minik ve hareketler ile karşınızdaki 
insanın aslında size ne mesaj 
vermek istediğini anlamakta zorluk 
çekmeyeceksiniz.
 
SIKKIN DURUŞ
Bazen karşınızdaki insana ‘‘Saatlerdir 
seni dinlemek zorunda mıyım?’’ 
diyemezsiniz. Onun yerine sıkıldığınızı 
ve bıkkınlığınızı vücut dilinizle 
anlatabilirsiniz. Yüzünüz asık, 
kambur bir şekilde durmak ve gevşek 
davranmak karşınızdaki insana ‘‘Artık 
sıkıldım’’ mesajı verir. Vücut istemsiz 
olarak sıkıldığında bu şekli alsa da 
genel anlamda saygısızlığı ifade ettiği 
için konuşan insanı da rahatsız eder.
 
KONUŞMA SIRASINDA 
SAATE BAKMAK
Bulunduğunuz yerden sıkılmış durumda 
iseniz bilinçsizce belirli aralıklarla saate 
baktığınızı fark edeceksiniz. Bulunulan 
ortamdan rahatsız olunduğunu, artık 
oradan ayrılmak istenildiğinin beden 
dilindeki en temel göstergesi saat. 

SAÇLARLA OYNAMAK
Eğer eliniz saçınızdaysa ve sürekli 
saçınızla oynuyorsanız bu endişeli 
olduğunuzu gösteriyor. Ayrıca 
dışarıya doğru algıyı kapattığınızı ve 
dikkatinizin son derece dağınık olduğu 
imajını da veriyorsunuz. 

ABARTILI EL – KOL HAREKETLERİ
Bazı durumlarda kendine güvenin 
simgesi olarak kabul edilen el 
hareketleri doğru kullanıldığında 
istenilen mesajı karşı tarafa iletir. Küçük 
kontrollü hareketler, elin ve kolun açık 
bir şekilde kullanılması saklanacak 
hiçbir şey olmadığını vücut dili ile 
belirtir. Liderlik ve güven belirtmek için 
ise el ve kol hareketlerinde biraz abartı 
gösterilebilir.

VÜCUDU KALABALIKTAN AYRI BİR 
YÖNE ÇEVİRMEK
Sandalyede oturuyor ya da ayakta 

duruyor olmuş olmak önemli değil. 
Konuşmanın olduğu ortamdan farklı bir 
yöne dönmek ya da yönelmek konuşan 
kesimle ilgili duyulan rahatsızlığı dile 
getirir. Tam tersi olarak da oturulan 
sandalyenin konuşmanın olduğu tarafa 
döndürülmesi ya da bedenen oraya 
yönelmek konuşma hakkında merak 
duyulduğunun göstergesi olarak 
kabul ediliyor. Aynı zamanda tam 
odaklanmayı da simgeliyor. 

ÇAPRAZ KOLLAR 
Bulunulan ortamda olmak istememenin 
en temel hareketi olarak kabul 
ediliyor. Yüzünüz istediği kadar gülsün 
eğer kollarınız çapraz bir şekilde 
bağlıyorsanız etrafınızdaki insanları 
kendi ilgi alanınızın dışında bıraktığınızı 
gösteriyor. 

VÜCUT DİLİ İLE KONUŞMA 
ARASINDAKİ DENGESİZLİK
Karşınızdaki insanda güven uyandırmak 
için vücut dili ile söylenen sözlerin 
birbiriyle uyumlu olması gerekiyor. 
Hoşlanmadığınız bir şey anlatırken 
gülmek ya da gülerken kızdığınız 
bir şeyden bahsetmek karşı tarafta 
güvensizlik yaratıyor. 

“Vücut dilinde kişisel alan da 
önemli bir kavram. Birçok 

alanda mahrem bölge olarak da 
anılan kişisel alan karşınızdaki 
insan ile aranıza koyduğunuz 

mesafenin bir göstergesi.’’
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Teraryum, cam bir fanusun içine 
taş, toprak, kum, kaktüs, succulent, 
yosun, kurutulmuş bitki ve minik 
figürler konularak hazırlanıyor. 
Mini bahçe olarak da tanımlanan 
“Teraryumlar”, hayal gücüyle 
birleşerek doyumsuz bir şahesere 
dönüşüyor.

T
eraryum özetle içerisinde 
bitki yetiştirilen cam 
sisteme deniyor. Cam veya 
plastiklerle özel olarak 

şekillendirilen teraryumlar, eğlenceli 
şekilde bitki yetiştirilmesine olanak 
sağlıyor. İlk modern teraryumlar 
1830 yılında İngiltere’de Doktor 
Nathaniel Ward tarafından ortaya 
çıktı. Dönemin endüstriyel şehri 
Londra’nın kirli havasına yenik düşen 
Ward’ın botanik bitkileri, tesadüf 
eseri yeniden büyümeye başlayınca, 
bu tesadüf Wardian Case olarak 
da bilinen modern teraryumların 
geliştirmesine sebep oldu. Teraryum, 
farklı iklimlerden bitkileri alarak 
kendi iklimimizde yetiştirebileceğiniz 
ortam sağlayan bir ekosistem olarak 
tanımlanıyor. Günümüzde oldukça 
popüler olmalarının sebebi ise hem 
kişiselleştirilebilir hem de çok şık ve 
sevimli olmaları. Bu hobiye merak 
salanların ortaya çıkarttıkları güzel 
ürünler de trendin kısa sürede tüm 
dünyaya yayılmasını sağladı.

HAYAL GÜCÜNÜZÜ

DOĞA İÇİN
KULLANIN 
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TERARYUM İÇİN NELER GEREKLİ?
Cam kap: Fanuslar, küçük 
akvaryumlar, cam şekerlikler, büyük 
boy kavanozlar işe koyulmanız için ilk 
aşama. Seçeceğiniz kabın yeterince 
derin, geniş ve üzerini tamamen 
kapayabileceğiniz bir kap olmasına 
dikkat edin. 

Çakıl taşları: Çakıl taşları en kritik 
malzemelerden. Sulama yaparken su 
miktarının dengeli dağılımı için çakıl 
taşları en önemli malzemelerden.
Torf: Bitkileri ekeceğiniz madde torf 
olacak. Seçtiğiniz bitkiye uygun bir 
torf seçmek oldukça önemli. Bahçe 
malzemeleri satan dükkanlardan ve 
çiçekçilerden temin edebilirsiniz.
Bahçe eldiveni: Ellerinizi korumak 
ve kavanoz üzerinde parmak izi 
bırakmadan çalışabilmek için 
ihtiyacınız olacak.
Sphagnum: Çakıl taşlarının üzerine 
eklenen ve filtre görevi gören bu 

NASIL YAPILIR?
Yıkayarak kullanıma hazır hale 
getirdiğiniz kavanozunuzun dibine 
ilk olarak çakıl taşlarını eşit olarak 
yerleştirin. Çakıl taşlarının ardından 
sphagnumu, eğer temin edemediyseniz 
elyafı yerleştirin. Sphagnum 
tabakasının üzerine de aktif karbonu 
ilave edin. Son katman olarak da 
torfunuzu yerleştirin. Torf katmanını 
da yerleştirmenizin ardından minik 
çukurcuklar açarak bitkilerinizi ekin. 
Ekme işlemini yaparken bitki köklerine 
olabildiğince nazik davranmak 
için ise uzun cımbız size yardımcı 
olacak. Ekimizi de tamamlamanızın 
ardından fısfıslı bir şişe ile bitkilerinizi 
sulayabilirsiniz.

SICAK ORTAMDAN UZAK DURMALI
Torfunuzu kesinlikle 
gübrelememelisiniz. Gübrelenen 
bitkiler çok fazla büyüyerek 
kabından taşacaktır. Kaptan taşan 
bitkiler ise ihtiyaçları olan ve 
teraryumun onlara sağladığı ideal 
ortamdan ayrılmış olacağı için 
ölmeye başlayacaktır. Bitkilerinize 
uygun toprak kullanmayı unutmayın. 
Kaplarında nemli bir ortamda 
yaşayan canlılar, fazla sulamayı 
gerektirmez. Suya ihtiyacı olup 
olmadıklarını parmağınızı toprağa 
hafifçe bastırarak anlayabilirsiniz. 
Toprak kuruysa suya ihtiyaçları 
var demektir. Ayrıca teraryumların 
içindeki nemi koruyabilmesi için 
fazla sıcak ortamlardan da uzak 
durması gerekir. Kaloriferlerin 
yakınlarında, pencere önlerinde 
bırakmamaya özen gösterilmeli.

Bir fanus, eski bir ampul, bir fener 
kutusu veya bir kavanoz teraryum 

için ev sahipliği yapabilir. 
Teraryum neyin içinde yapılacağı 
tamamen yaratıcılığa kalmıştır.

madde, kendi ağırlığının yaklaşık 20 
katı kadar su muhafaza edebilmesi 
nedeniyle tercih ediliyor. Teraryumun 
nem dengesini sağlarken ihtiyacınız 
olacak.
Aktif karbon:  Kömür kırıntısı 
olan aktif karbon, teraryumunuzun 
havasını temizleyerek, bakteri ve küf 
oluşumunu engellemeyi sağlayacak.
Bitkiler: Son olarak, artık işin 
eğlenceli noktasına geliyoruz. 
Çiçekçiden temin edeceğiniz minik 
yabani bitki örtüleri, yosunlar ve 
bitkiler ile kendi mini bahçenizi 
yaratmış olacaksınız.
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MASA BAŞI ÇALIŞIRKEN 
SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN

Masa başında otururken de hareket edebilmek mümkün. Oturduğunuz yerde ayaklarınızı 
oynatmak, öğle arası ya da işe giriş – çıkışlarda asansör yerine merdiven kullanmak 

işinizi kolaylaştırabilir.

Z
ihinsel sağlığı korumak için 
söylenen ‘‘Çalışan demir 
ışıldar’’ sözü çok doğru bir 
söz. Çalışarak zihni aktif 

tutarken fiziksel sağlığı da göz 
önünde bulundurmak gerekir. Beyin 
çalışırken vücudun zamanla sağlığını 
kaybetmemesi için bazı önlemler 
alınabilir. Böylelikle sağlığınız da 

uzun yıllar size eşlik edebilir. Masa 
başında çalışmanın avantajı oldukça 
fazla. Avantajının yanında önlem 
alınmadığı takdirde bazı olumsuzlukları 
da beraberinde getiriyor. Bir yerde 
sürekli ve hareketsiz kalmak zaman 
içerisinde sağlığa olumsuz yönde 
etki ediyor. Vücut sağlığını korumak 
için uzmanlar sürekli hareket etmek 

gerektiğini vurguluyor. Uzun süre 
hareketsiz kalmak ya da aynı hareketi 
sürekli tekrarlamak zaman içerisinde 
fiziksel olarak bir takım rahatsızlıkları 
beraberinde getiriyor. Bu konuda sorun 
yaşamamak için tedbir almak gerekiyor.

ARA SIRA MASADAN KALKIN
Sürekli hareketsiz kalma sonucunda 

oluşabilecek sorunları önlemek için 
vücudu sık sık hareket ettirmeli. Her 
bir saatte bir masadan kalkarak işe 
başlayabilirsiniz. Bir bardak su almak 
ya da bulunulan oda içerisinde bir 
tur atmak yapılacak en basit ve ilk 
hareketlerden biri.

BEL VE SIRT DESTEĞİ ÖNEMLİ
Günün ortalama sekiz saatinin 
iş yerinde oturarak geçirildiği 
düşünülecek olunursa seçilen mobilya 
son derece büyük önem taşıyor. 

eğilmesini engellediği için oturma 
bozukluğunu ortadan kaldırıyor. 

KULLANDIĞINIZ CİHAZLARI DOĞRU 
KONUMLANDIRIN
Sağlıklı çalışabilmek için kullanılan 
bilgisayarın göz hizasında olması 
gerekiyor. Sandalyeye oturulduğunda 
ekrana bakmak için kafa aşağı ya da 
yukarı doğru hareket ediyorsa monitör 
yüksekliğinin ayarlanması gerekiyor. 
Dikkat edilmesi gereken bir diğer 
çalışma gereci de klavye. Dirseklerin bir 
noktaya dayanması zaman içerisinde 
sinirsel yaralanmalara neden oluyor. 
Bunu önlemek adına bileğin dirsek 
hizasından hafif aşağıda olmasına 
özen gösterin. Ayrıca klavyeyle yazı 
yazarken bileğin altına yumuşak 
destekler konulabilir.
 
BOYNUNUZU İHMAL ETMEYİN
Bel ve sırt için gerekli önlemler 
alınırken boyunu ihmal etmemek 
gerekir. Sabit durmaktan en fazla 
zarar gören yerlerden biri de boyun. 
Boyunun da sürekli sabit durması 
doğru bir davranış değil. O yüzden 
boynunu belirli aralıklarla sağa – sola 
doğru hareket ettirmek gerekiyor.

Bu yüzden ergonomik mobilyalara 
yönelmek gerekiyor. Bu açıdan 
sandalye seçimi son derece önemli. 
Seçilen sandalyenin bel bölgesini 
desteklemesi gerekiyor. Bel bölgesini 
destekleyen, sırt yüksekliği omuz 
hizasında olan ve kol koyma yeri 
bulunan sandalyeler ofisler için uygun 
olan türlerden. Yumuşak , derin ve 
çukur sandalyeler ofis ortamı için 
uygun mobilyalardan değil. 

OTURMA POZİSYONUNA DİKKAT 
Kullanılan mobilyanın ergonomik 
olması kadar oturma pozisyonu da 
büyük önem taşıyor. Dik oturma belde 
oluşan basıncı önlediği için en sağlıklı 
oturma şekli olduğu söylenebilir. 
Bel bölgesine yastık gibi bir destek 
konarak dik oturma kolaylaştırılabilir. 
Kalça ve dizlerin de açılarını ayarlamak 
gerekiyor. Kalça ve dizlerin birbirine 
dik bir açı ile durması gerekiyor. Bu da 
vücut yükünü böldüğü için bele daha 
az basınç uygulanmasını sağlıyor. 
Ayrıca dik oturmak için ayak altına da 
destek konulabilir. Konulan destek 
aynı zamanda vücudun öne doğru 
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Yazın güneşin çok daha yoğun olduğu deniz kıyısına kayan yaşam, sonbaharla birlikte yerini daha doğaya ve 
sakinliğe bırakıyor. Şehrin stresinden, trafiğinden uzakta bir hafta sonu geçirmek isteyenler sadece birkaç saat 
uzaklıkta bulunan rotalara yönelebilirler. Doğa, unutulmaz bir hafta sonu geçirmenize olanak sağlayacak.

 Dogaya Davet EdiyorSonbaharda Huzur 
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T
üm haftanın yorgunluğunu, 
stresini atmak için dört gözle 
beklenen hafta sonunda 
farklı bir şey yapmak 

istiyorsanız kendiniz için bir kaçış 
planı hazırlayabilirsiniz. İstanbul’un 
karmaşasından sıyrılmak, aynı zamanda 
İstanbul’dan uzaklaşmadan huzura bir 
yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?
Yaz aylarında daha çok deniz ve 
havuz üzerine yapılan hafta sonu 
planları kış aylarında yerini doğaya 
bırakıyor. Yüksek binalardan, trafikten, 
kalabalıktan uzaklaşmak sanıldığı 
kadar zor değil. İstanbul’dan çok 
uzaklaşmadan doğayla kucaklaşıp, 
huzurlu bir hafta sonu geçirilebilir. 
Doğa ananın verdiği huzur, yere 

düşen yaprakların yarattığı nostalji, 
etraftaki kuş sesleri ve gökyüzünün 
suya yansıyan görüntüsü içinde huzuru 
iliklerinize kadar hissedeceksiniz.
 
AĞVA
İstanbul’a yakınlığının yanı sıra doğayla 
baş başa bir ortam sunan Ağva, son 
zamanların en gözde yerlerinden. Ağva 
şelaleleri, yürüyüş parkurları, koyları ve 
piknik alanlarıyla gezmeyi sevenlerin 

dikkatini çekiyor. Nehir kıyısı boyunca 
bulunan restoranlar kahvaltı ya da 
akşam yemeği için harika manzara 
eşliğinde leziz yemekler sunuyor. 
Hazırlıklı gitmeyi planlıyorsanız nehir 
kenarındaki piknik alanları da hava 
elverdiği sürece değerlendirilebilir. Eğer 
konaklamayı düşünüyorsanız bu konuda 
nehir ve çevresinde çok sayıda otel 
bulmak mümkün. Günübirlik gittiyseniz 
deniz bisikleti ile Göksü Nehri’nde 

yüzebilir, çarşısından dilediğinizce 
alışveriş edebilirsiniz.

BALIK TUTMANIN KEYFİNİ ÇIKARIN
Yeşilçay ve Göksu nehirlerine ev 
sahipliği yapan Ağva, balık tutmak için 
tam bir biçilmiş kaftan. Oltanızla nehir 
kenarına indiğinizde yalnız olmadığınızı 
fark edeceksiniz. 

MAŞUKİYE
Kocaeli sınırları içerisinde yer alan 
Maşukiye her mevsim güzelliği ile 
dikkat çekiyor. Yaz aylarında yüzme 
imkanı sunan, ilkbahar – sonbahar 
aylarında yeşil doğasıyla büyüleyen 
Maşukiye kış aylarında da Kartepe’ye 
yakın olmasıyla yoğun talep görüyor. 
İstanbul’dan birkaç saat uzaklaşmak 
istiyorsanız Maşukiye güzel bir 
alternatif. Kafkas – Rum Savaşları 
sonunda bölgeye yerleşen Çerkezler 

AğVA

MAŞUKİYE

AğVA

KANDIRA
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KANDIRA

“Yazın güneşin çok daha yoğun 
olduğu deniz kıyısına kayan yaşam, 
sonbaharla birlikte yerini daha doğaya 
ve sakinliğe bırakıyor. Şehrin 
stresinden, trafiğinden uzakta 
bir hafta sonu geçirmek 
isteyenler sadece birkaç 
saat uzaklıkta bulunan 
rotalara yönelebilirler. 
Doğanın verdiği huzur, 
sonbaharın yarattığı 
nostalji hissiyle 
unutulmaz bir hafta 
sonu geçirmenize 
olanak 
sağlayacak.’’
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tarafından kurulan Maşukiye’de 
güne başlamak istiyorsanız soluğu 
serpme köy kahvaltısı yapabileceğiniz 
yerlerde alabilirsiniz. Sonrasında ATV 
ya da bisiklet kiralayıp tur atabilir, çok 
yakında yer alan Sapanca Gölü’ne inip 
yürüyüş yapabilirsiniz. Eğer zaman 
olarak herhangi bir sıkıntınız yoksa göl 
kenarında yer alan restoranda doğayla 
iç içe olacak şekilde akşam yemeği 
yiyebilirsiniz. 

İĞNEADA
Türkiye’nin keşfedilmeye bekleyen en 
güzel köşelerinden biri de İğneada. 
Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde 
bulunan İğneada İstanbul’a yaklaşık 
dört saat uzaklıkta yer alıyor. 
Muhteşem havası, bozulmamış doğası 
ve 20 km’lik sahili ile sessiz, sakin 
bir hafta sonu geçirmek için ideal bir 
yer. Longoz Ormanı ve koruma altında 
bulunan yedi adet gölü mutlaka gezin. 
Bunun dışında 180 milyon yaşında ve 
2720 metre uzunluğunda olan Dupnisa 
Mağarası içindeki yer altı nehirleri, Kuru 
Mağara, Pınarhisar Kalesi, Balkaya Köyü 
ve İğneada Limanı mutlaka görmeniz 
gereken yerlerden. 

KIYIKÖY
Balık mutfağı ile nam salan Kıyıköy, 
yaz – kış fark etmeksizin büyük 
ilgi görüyor. Sadece balık yemeğe 
gelenlerin sayısı azımsanmayacak 
kadar çok. Bunun yanı sıra kamp 
– karavan, doğa sporları, sportif 
balıkçılık ve fotoğrafçılık konularında 
da en çok rağbet gören yerlerden. 
Döneminin kaya manastırları arasında 
en iyi örneklerinden birini teşvik 
eden Aya Nikola Manastırı, İmparator 
6. Jüstinyen döneminde inşa edilen 
Kıyıköy Surlar, kiliseden camiye 
dönüştürülen Kıyıköy Camii, kırmızı ve 
kahverengi kelebeklerin ev sahipliği 
yaptığı Kıyıköy Mağarası ve Trakya’nın 
tek doğal yaşlı Karaçam meşceresi 
yayılış alanı olan Kasatura Tabiat 
Koruma Bölgesi Kıyıköy’ün en özel 
yerleri. 

KANDIRA 
İstanbul’a yakınlığı kadar suyun 
vermiş olduğu huzuru ve sakinliği 
sonuna kadar hissedeceğiniz en 
nadir yerlerden olan Kandıra, şehir 
karmaşasından uzakta bir hafta sonu 
vaat ediyor. Küçük koyların sıkıştığı 
şirin kumsallarda yürüyüş yapacağınız 
Bağırganlı, doğayla denizin birleştiği 

panoramik bir görüntüye sahip olan 
Kefken ve bir doğa harikası olan Pembe 
Kayalar en çok turist çeken bölgeleri. 
Küçük bir balıkçı kasabası görünümünde 
olan Kandıra’ya kadar gitmişken balık 
yemeden dönmek olmaz. Sahilde 
bulunan salaş balıkçılarda yediğiniz 
balığın tadını başka yerde bulmak 
oldukça zor.

KANDIRA

KIYIKÖY

İğNEADA

İğNEADA
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Ukrayna, Gürcistan ve KKTC’ye seyahatiniz için mutlaka nüfus cüzdanlarınızı 

yanınıza alın. Ehliyet ile uçamazsınız. İstisnaları duymuş olsanız da 

bu imkansızdır ve yasal değildir.

Nüfus CüzdaNı ile 

Gidilen
Ülkeler
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Ü
lkemiz gezip görülebilecek 
yerler bakımından çoğu 
ülkeden çok daha fazla 
alternatifi turistlere sunuyor. 

Bu avantajın yanında dünya üzerinde 
birçok ülke de vatandaşlarına çoğu ülkeye 
seyahatlerinde vizesiz, hatta pasaportsuz 
giriş imkanı tanıyor. “Serbest dolaşım” 
ile seyahat özgürlüğü Avrupa Birliği ve 
Schengen üyesi ülkelerin vatandaşlarına 
kendi aralarında ve birçok ülkede 
sınırsızken, Türkiye Cumhuriyeti şu an için 
vatandaşlarına sadece Ukrayna, Gürcistan 

UKRAYNA

GÜRCİSTAN
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ve KKTC’ye pasaportsuz giriş izni veriyor. 
Yurt dışında gitmek istiyorum fakat 
pasaportum yok diyorsanız, üç ülkenin 
güzelliklerini yazımızda okuyabilirsiniz. 

UKRAYNA
Doğu Avrupa’da yer alan Ukrayna 603 
bin 628 kilometrekare yüz ölçümüyle 
tamamı Avrupa’da olan en geniş ülke 
olarak dikkat çekiyor. Başkent Kiev’de yer 
alan altın kubbeli Aziz Sofya Kathedrali, 
11. yüzyıla dair mozaikleri ve freskleriyle 
meşhur. Dinyeper Nehrine bakan Kiev 
Pechersk Lavra manastırı da çok ilgi 

çekici. Doğal güzellikleriyle de çok tercih 
edilen Ukrayna, önemli bir destinasyon. 
üç ay kadar süreyle gezilebilecek ve 
ziyaret edilebilecek Ukrayna’ya gitmek 
için diğerlerine göre bir fark var: Yeni 
çipli kimlik. Eski nüfus cüzdanlarıyla 
Ukrayna’ya maalesef seyahat edilemiyor. 

GÜRCİSTAN
Kuzeydoğu komşumuz Gürcistan’la, gerçek 
anlamda dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz 
bulunuyor. Başkent Tiflis başta olmak 
üzere, komşu Batum, Mtskheta ve Gagra 
şehirleri görülmeye değer. Gürcistan’ın 
doğal güzellikleri, ülkenin tarihi yapıları, 
gece hayatı, şarapları, votka kültürü ve 
casino turizmi gibi turistik çeşitlilikler 
sunan ülkenin ortalama fiyatları da UKRAYNA

UKRAYNA

GÜRCİSTAN

UKRAYNA
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nispeten ekonomik. Doğu ve Orta Karadeniz 
şehirlerinden aktarmasız otobüsle Artvin – 
Batum üzerinden Gürcistan’a gidilebilirsiniz. 
Artvin Hopa’dan dolmuşla da Batum’a 
ulaşabilirsiniz. Ayrıca bazı şehirlerimizden 
Batum ve başkent Tiflis’e aktarmasız uçak 
seferleriyle de seyahat gerçekleştirebilirsiniz. 

KKTC
Dünya’da sınırlı siyasi otorite ve devletin ‘ülke’ 
statüsünde kabul ettiği, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti (KKTC) karşılıklı olarak nüfus 
cüzdanı ile seyahat edebildiğimiz ülkelerden. 
Kıbrıs gece hayatı, deniz kum güneş üçgeninde 
dinlenme, lüks tesislerinde Kıbrıs tatili ve yine 
casino kültürü ülkemizden de her yıl çok sayıda 
turist çekiyor.  Akdeniz’in en büyük üçüncü 
adası olan Kıbrıs, doğa yapısıyla da alternatif bir 
tatil imkanı sunuyor. Çok sayıda tarihi yapısı da 
bulunan Kıbrıs, Türkiye’den kuş uçuşu sadece 
65 km. mesafede. KKTC’ye Türkiye’deki birçok 
ilden uçakla gidilebildiği gibi Mersin-Taşucu 
limanından deniz yolu ile de farklı alternatiflerle 
ulaşmak mümkün. 

PASAPORTSUZ YURTDIŞI ÇIKIŞI İÇİN 
PÜF NOKTALARI
• Üç ülkeye de seyahatiniz için mutlaka 

nüfus cüzdanlarınızı yanınıza alın. 
Ehliyet ile uçamazsınız. İstisnaları 
duymuş olsanız da bu imkansızdır ve 
yasal değildir.

• KKTC’ye vizesiz ziyarette kalış süresi 
180 gün içinde 90 günle sınırlıdır.

• Vizesiz Gürcistan’da kalış süresi en 
fazla bir yıl olarak uzatılmıştır. Süreyi 
aşan kişiler ülkeden engel olmaksızın 
direkt çıkabilir, ancak hem para cezası 
öder hem de bir yıl ülkeye giriş yasağı 
alabilir.

• Ukrayna’da pasaportsuz seyahat 
süresi üç ay ile sınırlıdır. Aşarsanız ceza 
ödersiniz ve tekrar girmeniz sıkıntılı 
olabilir. 

• Ukrayna’ya yeni çipli kimlik ile seyahat 
edebilirsiniz. 

GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN

GÜRCİSTAN
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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.

KIBRIS
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BUZ VE ATEŞİN DÜNYASI
Geçmişin bir girizgâh olduğunu farz 
edersek, George R.R. Martin’in başyapıtı, 
son zamanların en özgün ve en keyifli 
fantastik destanı olan Buz ve Ateşin 
Şarkısı’nın epey sağlam bir girizgâha 
ihtiyaç duyacağında hemfikir oluruz. İşte 
o girizgâh, Buz ve Ateşin Dünyası ile 
geliyor. Baştan sona rengârenk çizimlerle 
donatılmış bu kitap, Yedi Krallık’ın tarihini 
kapsamlı bir şekilde anlatıp Buz ve Ateşin 
Şarkısı ve son dönemlerin en popüler 
dizisi Taht Oyunları’nda yaşanan olayların 
habercisi olan epik savaşlar, amansız 
rekabetler ve cüretkâr isyanlarla ilgili tüm 
detayları gözler önüne seriyor. Bu kapsamlı 
tarihçe, George R.R. Martin’in ünlü web 
sitesi Westeros.org’un kurucuları ve belki 

de bu dünyayı vizyoner yaratıcısı kadar tanıyan yegâne kişiler olan Elio M. García 
Jr. ve Linda Antonsson ile yıllar süren işbirliği sayesinde gerçekleşti. Septonların, 
büyücülerin ve ozanların nesilden nesile aktarılan halk hikâyelerini, âlimane 
görüşlerini ve bilgi birikimini Buz ve Ateşin Dünyası’nın sayfalarında bulacaksınız. 
George R. R. Martin’in şaşırtıcı bir titizlikle detaylandırdığı bu evreni ve bu evrende 
yaşananları tam anlamıyla kavramanıza imkân tanıyacak olan Buz ve Ateşin Dünyası, 
kalemin kılıçtan keskin olduğunu size de ispatlayacak.

INSOMNIA CAFE
Dünyanın sayılı antika 
kitap eksperlerinden olan 
Peter Kolinsky, prestijli 
bir müzayede evinde 
çalışacak kadar yükselmiştir. 
Karaborsacıların da ilgisini 
çekmeye başlayan Kolinsky, 
hapishanenin kapısından 
dönmüştür. Şimdi ise küçük 
bir apartmanda yalnız bir 
hayat sürüp, nefret ettiği bir 
işte çalışmaya başlamıştır. 
Bir gece kahve içmek üzere 
gittiği Insomnia Café’de, 
Angela ile tanıştıktan sonra 
her şey değişir. Angela, 
ona kayıp bir kütüphanenin 
kapılarını açar. Orada ünlü 
yazarların henüz yazmadıkları 
kitaplar, raflarda durmaktadır...

HAYRİYE HANIM’I KİM ÇALDI?
Azar azar azalan zaman. Adına 

yaşlılık dedikleri yavaşlık… 
Aksayan, sakatlayan, eğri büğrü bir 
hal. Yere doğru, öne doğru, gittikçe 
toprağa doğru kapanan, büyüdükçe 

küçülmeyi, buruşmayı, titremeyi, 
üşümeyi, elde tutamamayı, 

önündekini görememeyi, 
unutmayı, unutturmayı sinsice 
belleten beden… Sana ne oldu, 
sana ne oldu, hadi çık sokağa 

aldırma diyordun ne oldu 
diye durmadan başına kakan, 

yıldıran... Şimdi kimim ben diye 
soran, susan, susan, sustuğuna 

suçlanan aynalar… Usul usul 
çoğalan hüzün. Hayriye’yi arayan 

Rüya. Yüzleşmeler, eksik kalan 
mevsimler, pencere önündeki 

koltuk, yangınlar, çaresiz 
kaynaşmalar… Bir ömrü anlatıyor, 
bir kadının varlığını, yokluğunu, 

izlerini, cümlelerini, gürültüsünü… 
Hayriye Hanım’ı Kim Çaldı? 

Aşkların, yenilgilerin, solgunluğun, 
neşeli ve dirençli kahkahanın 

romanı…

SUİKASTÇI
Çocukluk yıllarında anne ve babasını bir trafik 
kazasında, yllar sonra da kız arkadaşını bir terörist 
saldırıda yitirmiş 23 yaşındaki Mitch Rapp’in (Dylan 
O’Brien) hayattaki tek amacı, sevgilisinin ölümüne 
neden olarak örgütü ve onun liderini öldürmektir. Bu 
amaçla çok sıkı çalışan Mitch, CIA’in gizli servisine 
girmeyi başarır. Burada tecrübeli ajan Stan Hurley 
(Michael Keaton), Mitch’in eğitimiyle görevlendirilir. 
İkili, başlayan terörist saldırıların izini sürerek Orta 
Doğu’da başlayan kaosu çözmek için tehlikeli bir 
mücadeleye girişecektir. Suikastçi filmi, Vince Taylor’ın 
2010’da yazdığı American Assassin adlı çok satan 
kitaptan uyarlandı.

İLK KURŞUN
Wall Street’te büyük paralarla iş yapan broker Will (Hayden 
Christensen), oğlu Danny ve eşiyle birlikte gençliğinin geçtiği 
yerde küçük bir tatil ayarlar. Oğluyla ava gittiği bir sırada adamın 
birildiğinin vurulduğu 
görürler, ancak adam 
ölmemiştir ve evlerine 
getirerek iyileşmesini 
sağlarlar. Ne var ki adam 
iyileşince oğlunu kaçırır. 
Levi adındaki bu adam, 
başarısız geçen bir soygun 
dolayısıyla vurulmuştur ve 
parayı bulabilmek için fidye 
amaçlı Danny’i kaçırmıştır. 
Oğlunu kurtarabilmek 
için yarım kalan soygunu 
tamamlamaktan başka 
çaresi olmayan Will, 
tecrübeli polis şefi Howell 
(Bruce Willis) ile karşı 
karşıya gelecektir.

EJDERİN DOĞUŞU
Çektiği filmlerle 
Amerika’da adını 
herkese duyurmaya 
başlayan Bruce 
Lee (Philip Ng), 
şöhretinin de 
etkisiyle kendini 
dünyanın en 
büyük dövüşçüsü 
olarak görmeye 
başlamıştır. Çin’den 
San Francisco’ya 
gelen Şaolin üstadı 
Wong Jack Man 
(Xia Yu), Bruce 
Lee tarafından 
bir tehdit olarak 
algılanmaktadır 
ve günün birinde 
mutlaka kozlarını 
paylaşmaları 
kaçınılmazdır.
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SANATÇI VE ZAMANI
İstanbul Modern “Sanatçı ve Zamanı” adlı koleksiyon sergisi 
ile sanatçıların zaman fikri etrafında birey olarak kendilerini 
ve çalışmalarını nasıl konumlandırdıklarına odaklanıyor. Sergi, 
sanatçının zamanı ile toplumun, kültürün, doğanın ve evrenin 
zamanı arasında kurulan bağa ve hesaplaşmaya dair bir 
düşünce alanı öneriyor. Geçmişten geleceğe farklı zamanları, 
belirli ortak temalar çerçevesinde bir araya getiriyor. Sergi, 
sanatçıların kendi zamanlarını nasıl deneyimlediklerine, 
geçmişten gelip geleceğe akan zaman karşısında duydukları 
endişe ve hayal kırıklıklarına, iç zamanları ile başkalarının 
zamanları arasında kurdukları derin yakınlıklara işaret ediyor. 
Aynı zamanda sanat yapıtının, gelip geçicilik ve değişim 
karşısındaki yerine ve dönüşümüne karşı da bir tartışma 

zemini sunuyor. Sanat yapıtları hangi zamanların içinden geçerek şimdi, şu an izlediğimiz zamanın parçası olurlar? Başka yapıtlarla 
kurdukları zamansal ilişkinin anlamı nedir? Sanat yapıtları hangi koşullara direnerek veya parçası olarak gelecek zamana kalırlar?
“Sanatçı ve Zamanı”, Türkiye’nin mihenktaşı düşünür ve edebiyatçılarından Ahmet Hamdi Tanpınar’ın (1901-1962) “ne 
içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında” sözlerini de bir çıkış noktası olarak belirliyor. Tanpınar’ın zaman fikri etrafında farklı 
coğrafyalardan sanatçıların geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki hesaplaşmalarına dair bir görünürlük sunuyor. Tanpınar üzerinden 
sanatçıların zamanlararası varoluş serüvenlerine dair bir yol haritası sunan sergi, aynı anda farklı zamanları hayal edebildiğimiz bir 
çağda, Tanpınar’ın görüşlerinin kuşatıcı zenginliğini de hatırlatmak istiyor.

KESİŞEN DÜNYALAR
ELÇİLER VE RESSAMLAR
Savaş, ittifak arayışları, ticaretin geliştirilmesi ve statü çatışmaları yaşanan yoğun diplomatik trafiğin en önemli nedenleridir. Geniş 
bir coğrafyaya yayılan Osmanlı İmparatorluğu özellikle 19. yüzyıla kadar diğer ülkelere gönderdiğinden daha fazla elçiyi kabul 
etmiş, gelen elçileri kendine özgü gelenekler uyarınca ağırlamıştır. Batılı elçiler Osmanlı’nın İstanbul başta olmak üzere kentlerini, 
toplumsal yapısını, geleneklerini, idari ve askeri yapısını belgeleme ihtiyacıyla hareket etmiş; geri dönerken hazırladıkları raporların 
yanısıra, yanlarında götürdükleri hediyelerin ve 
resimlerin tanıklığından da yararlanmışlardır. Bu amaçla 
çoğu zaman aslına sadık görsel belgeler oldukları 
varsayılan resimler, saygınlığın ve toplumsal konumun 
en açık ifadeleri olmuş, kitlelere de hitap edebilme 
potansiyelleri açısından özel bir yere ve anlama sahip 
olmuşlardır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Oryantalist Resim 
Koleksiyonu’ndan yapılan bu seçki bizleri sanatın 
rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında 
gezdirirken ilgi çekici kişiliklerle tanıştırıyor. Pera 
Müzesi ev sahipliğinde sergilenen; ‘‘Elçiler ve ressamlar’’ 
resimlerin sessiz ama bir o kadar da zengin ve renkli 
diliyle bizlerle konuşmaya; raporlarını, mektuplarını 
sunmaya, kendi çağlarını, dünya görüşlerini, gezip 
gördüklerini, katıldıkları törenleri anlatmaya devam 
ediyorlar. Onların bu olağanüstü öykülerini dinlerken 
kaybolmuş bir çağın güzellikleri kadar görkemine de 
kapılmamak elde değil...

schneider-electric.com.tr

Enerji yönetiminde ve otomasyon alanında global bir uzman olan 
Schneider Electric ve sektörünün lider markası Aksa Jeneratör, 
her yerde, her zaman kesintisiz ve güvenilir enerji için güçlerini birleştiriyor.

Enerjisi yüksek iş ortaklığı!
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