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Sevgi ve Saygılarımla,

harika deneyimlere imza attık. Her yıl düzenli 
katılım gösterdiğimiz Saudi Elenex Fuarı, iş 
yapmakta olduğumuz bu coğrafyada pazarın 
potansiyelini daha yakından gözlemleyebilmek ve 
mevcut iş ilişkilerimizi geliştirebilmek adına büyük 
önem taşıyor.
300’e yakın enerji firmasının katılım gösterdiği 
Afrika’nın en büyük enerji fuarı Power & 
Electricity World Africa 2017’ye de özellikle 
dikkatinizi çekiyorum. Hedef pazarlarımızdan biri 
olan Afrika’daki çalışmalarımızı Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde de sürdürüyoruz. Bu amaçla, 
Asya, Amerika, Afrika ve Avrupa’da yer alan 
ofislerimize Aksa Güney Afrika’yı da ekleyerek 14 
ofise ulaştık. Burada da en kısa sürece olumlu 
sonuçlar alacağımıza inanıyorum. 
Tüm bu fuar süreçlerinin yanında yeni reklam 
kampanyamızın oldukça ses getirdiğine dikkat 
çekiyorum. “Kesintisiz Hayat Aksa” mottosu 
ile hazırladığımız reklam filmimizde enerjinin 
hayatın her alanında lüks değil temel bir ihtiyaç 
olduğuna vurgu yapıyoruz. Kampanya için çekilen 
4 yeni reklam filmi, tam da zamanında dedirten 
anlarda elektrikler kesildiğinde hayatın ne kadar 
anlamsız ve hüzünlü olabileceğini esprili bir dille 
anlatıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Tüm Aksa Jeneratör Ailesi’ni özverili çalışma 
prensiplerinden dolayı kutluyor, dergimizi keyifle 
okumanızı diliyorum.

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

“UlUslararası 
ArENAdAKİ gücümüZE 
güç KATmAK İçİN 
bu Yıl dAHA büYüK 
ANlAşmAlArA İmZA 
ATAcAğıZ.’’

ksa Jeneratör olarak önemli hedeflerle 
giriş yaptığımız 2017 yılının ilk yarısını 
geride bıraktık. Dünyanın ilk 5 jeneratör 
üreticisinden biri olarak yürüttüğümüz 
Ar - Ge faaliyetleriyle inovatif çalışmalara 
imza atıyoruz. Bu çalışmaların son ürünü 
olarak jeneratörü 8 saniyede devreye 
sokmaya başladık. Jeneratör dünyasında 
gerçekleştirdiğimiz inovatif çalışmalar 
ile sektörümüzün önemli oyuncularından 
olmaya devam edeceğiz. 
Ar-Ge yatırımlarımız ve çalışmalarımızı ise 
katıldığımız birbirinden önemli fuarlarla 
tanıtmaya devam ediyoruz. 
Bu anlamda büyüme hedeflerimizin başında 
yer alan Özbekistan pazarına ciddi anlamda 
önem gösteriyoruz. Uluslararası pazarlardaki 
gücümüzü perçinlemek için katıldığımız 
Power Uzbekistan Uluslararası Elektrik, 
Enerji ve Aydınlatma Fuarı’ndaki standımız 
çok sayıdaki sektör profesyonelleri tarafından 
ziyaret edildi. Bu bizi oldukça mutlu ederken 
Orta Asya bölgesinin hızla gelişen değeri 
olan Özbekistan ile kısa sürede önemli 
işbirliklerine imza atacağımızı düşünüyoruz. 
Büyüme hedefimizin sadece Orta Asya ile 
sınırlı olmadığının da altını çiziyorum. Bu 
doğrultuda da Suudi Arabistan’ın başkenti 
Riyad’da bu yıl 20.’si düzenlenen Saudi 
Elenex 2017 Fuarı’na katıldık. Orada da 
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AKSA Jeneratör yeni 
kampanyası “Kesintisiz 

Hayat Aksa” ile enerjinin 
hayatın her alanında lüks 

değil temel bir ihtiyaç 
olduğuna dikkat çekiyor.

Aksa Jeneratör, tüketicileri 
jeneratör bakımını ihmal 
etmemeleri konusunda 

uyarıyor. Aksa Jeneratör, 
bakımın mutlaka alanında 

uzman kişiler tarafından 
yapılması gerektiğinin altını 

çiziyor.

Aksa Jeneratör, 3-7 Mayıs 
tarihleri arasında Ankara 

Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 15. Uluslararası 

İş ve İnşaat Makina, 
Teknoloji ve Ekipmanları 

İhtisas Fuarı’na katıldı.

1000’e yakın çalışanı 
ile büyük bir aile olarak 
yoluna devam eden Aksa 
Jeneratör’ün geleneksel 
iftar yemeği bu yıl da 
çalışanlarımızı buluşturdu.
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Doğadaki her unsurun tek olduğunu 
vurgulamasıyla da tanımlanan Zen 
Meditasyonu Budizm’in birbirinden 
farklı pek çok uygulamasından biri 

ve huzur verici bir meditasyon…

Derin maviliklerde dinginliği 
bulacağınız, yemyeşil bir doğada 
arınacağınız, birbirinden ilginç ve 
bir o kadar da lezzetli yemekler 
tadabileceğiniz 5 popüler tatil rotası.

26

30

38

Yazın sıcak günlerinde içinizi 
ferahlatacak bir içeceğe 
mi ihtiyaç duyuyorsunuz. 
İşte, kendi mutfağınızda 
hazırlayabileceğiniz birbirinden 
lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı 
içecek tarifleri.

Türkiye’de 
online alışveriş 
son yıllarda 
kaydettiği hızlı 
büyümesini 
ürün 
kategorilerindeki 
çeşitlilik ve 
mobile geçiş ile 
sürdürüyor.
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AKSA Jeneratör yeni kampanyası “Kesintisiz Hayat Aksa” ile enerjinin hayatın her alanında lüks değil temel bir 
ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyor. Kampanya için çekilen 4 yeni reklam filmi, tam da zamanında dedirten anlarda 

elektrikler kesildiğinde hayatın ne kadar anlamsız ve hüzünlü olabileceğini esprili bir dille anlatıyor.

HAYAT KESİNTİSİZ AKSA

İ
stanbul, Çin ve Amerika’daki üretim 
tesisleriyle Türkiye’nin lider jeneratör 
markası AKSA Jeneratör, bahara 
yepyeni bir kampanya ile merhaba 

dedi. “Kesintisiz Hayat Aksa” isimli yeni 
kampanya kapsamında çekilen 4 yeni 
reklam filmi, keyifli anlarda elektrikler 
kesildiğinde hayatın da sekteye 
uğrayacağını esprili bir dille anlatıyor. 

Reklam filmlerinde insanların en güzel, 
en heyecanlı anlarında elektrik kesiliyor 
ve o anda yaşadıkları üzüntü ve çaresizlik 
ekranlara yansıyor. Ancak “Hayat Kesintisiz 
Aksa” sloganıyla birlikte elektrikler geliyor 
ve AKSA jeneratör sayesinde hayat kaldığı 
yerden, kesintisiz akmaya devam ediyor. 
Reklam filmlerinde “Kesintisiz Hayat Aksa” 
sloganına eşlik eden müzik de akıllarda 

kalıcı etkisiyle dikkat çekiyor. AKSA 
Jeneratör’ün, enerjinin hayatın her alanında 
lüks değil bir ihtiyaç olduğu felsefesine 
atıfta bulunarak hayata geçirdiği 
kampanyanın 4 filmi de, Indie İstanbul ve 
Anima İstanbul’dan Ömer Faruk Gürgen 
tarafından çekildi. 2 gün süren çekimler 
sırasında toplamda yaklaşık 200 kişilik 
yapım ve oyuncu ekibi görev aldı.
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“Reklam filmlerinde 
“Kesintisiz Hayat Aksa” 

sloganına eşlik eden 
müzik de akıllarda kalıcı 
etkisiyle dikkat çekiyor.”

Filmin Künyesi:
reklam veren  : Aksa Jeneratör San A.Ş.
reklam veren Yetkilileri : Alper Peker (CEO)
Kampanya sorumlusu : Ergün Yılmaz
Yaratıcı Ekip  : Mert Kunç, Güngör Türkömer, Nazmi Atalay,  Emrah    
    Tatarka, Ergün Yılmaz, Doğan Balcan, Hakan Özdemir,  Umut Güleç
reklam Ajansı  : Indie Istanbul          
Prodüksiyon şirketi  :  Anima Istanbul
Yönetmen  : Ömer Faruk Gürgen
müzik   : Jinglehouse

KESİNTİSİZ HAYAT AKSA
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Dünyanın ilk 5 jeneratör 
üreticisinden biri olan ve 3 kıtada 
gerçekleştirdiği üretimle 160 
ülkeye ihracat gerçekleştiren AKSA 
Jeneratör, Afrika kıtasının en büyük 
enerji fuarı olan Power & Electricity 
World Africa 2017’de yer aldı.

AKSA JENErATör’üN 
AfrİKA’dA gücü 
artıYor

“Son yıllarda Afrika yatırımları 
ile öne çıkan Aksa standı 

fuarda yoğun ilgi gördü.”

A
ksa Jeneratör, farklı 
coğrafyalarda katıldığı 
fuarlar ile sektördeki gücünü 
tüm dünyaya göstermeye 

devam ediyor. Aksa Jeneratör, 28-29 
Mart tarihleri arasında düzenlenen, 
Afrika’nın en büyük enerji fuarı Power 
& Electricity World Africa 2017’de 
standıyla yer aldı. 300’e yakın enerji 
firmasını buluşturan fuarda, enerji 
verimliliğinden güneş enerjisine, 
birçok konuda seminerler düzenlendi. 
Alanında uzman 300 kişinin konuşmacı 
olarak yer aldığı fuara 7 bine yakın 
kişi katıldı. Son yıllarda Afrika 

yatırımları ile öne çıkan Aksa standı 
da fuarda yoğun ilgi gördü. Yüzde 100 
müşteri memnuniyeti ilkesiyle sürekli 
gelişmeye odaklandıklarını belirten 
Aksa Jeneratör Ceo’su Alper Peker, “Üç 
kıtada üretim yapan, üretiminin yüzde 
50’sinden fazlasını da 160 ülkeye 
ihraç eden global bir firma olduklarını 
belirterek, ‘’Hedef pazarlarımızdan 
biri olan Afrika’daki çalışmalarımızı 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde de 
sürdürüyoruz. Bu amaçla, Asya, 
Amerika, Afrika ve Avrupa’da yer alan 
ofislerimize Aksa Güney Afrika’yı 
da ekleyerek 14 ofise ulaştık. 

Afrika’da artan enerji ihtiyacı ve 
altyapı çalışmaları nedeniyle, küresel 
sektörde ilk 5’te yer alan Aksa’nın 
Afrika coğrafyasında da kalitesiyle 
yer almasını çok önemsiyoruz.  Power 
& Electricity World gibi dünyanın 
önemli enerji oyuncularını bir araya 
getiren bu önemli organizasyonda yer 
almak, bizim de Afrika’daki varlığımızı 
sağlamlaştırmak adına büyük önem 
taşıyor” diye konuştu.
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Türkiye’nin lider jeneratör markası 
AKSA Jeneratör, Azerbaycan’da 
düzenlenen ve Hazar Bölgesi’nin 
enerji alanındaki tek etkinliği olan 
Caspian Power Fuarı’na katıldı. 
Hazar Bölgesi’nin tek etkinliği 
olan Caspian Power’da en yeni 
ürün ve hizmetlerini tanıtan AKSA 
Jeneratör, en iyi stant ödülünü 
kazandı.

AKSA JENErATör 
AZErbAYcAN’dA büYüYEcEK

“Caspian Power, enerji sektöründeki deneyimimizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi 
sadece Azerbaycan pazarına değil tüm bölgeye tanıtabilmek adına büyük önem taşıyor.”

   AKSA KURUMSAL  

A
KSA Jeneratör, 31 Mayıs-3 Haziran 
tarihleri arasında Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de gerçekleştirilen 
Caspian Power Uluslararası 

Elektrik ve Alternatif Enerji Fuarı’na katıldı. 
Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji 
alanında Hazar Bölgesi’nin tek etkinliği 
olan Caspian Power’da en yeni ürün ve 
hizmetlerini tanıtan AKSA Jeneratör, en 
iyi stant ödülünü de kazandı. Bu yıl 7.’si 
düzenlenen Caspian Power Fuarı’nın 
katılımcıları arasında Azerbaycan, Beyaz 
Rusya, Türkiye gibi birçok ülkeden 
elektrik enerjisi endüstrisi, nükleer enerji 
mühendisliği, ölçüm araçları, kontrol, 
endüstriyel ve ev enerjisi, enerji tasarrufu 
teknolojileri, radyo frekansı kabloları, 
endüstriyel otomasyon kabloları gibi birçok 
alanda hizmet veren şirketler yer aldı.

‘’büYüK HEYEcAN duYuYoruZ’’
Fuara ilişkin konuşan Aksa Jeneratör 
Ceo’su Alper Peker, “Azerbaycan, 
Hazar Bölgesi’nde hızla gelişen 
bir pazar, enerji de bu pazarda en 
hızlı gelişen sektörler arasında yer 
alıyor. Tarihi ve kültürel bağlarımız 
olan bu coğrafyada, ülkenin 
gelişimi adına stratejik işbirlikleri 
yapabilme potansiyelinden büyük 
heyecan duyuyoruz. Caspian Power, 
enerji sektöründeki deneyimimizi, 
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi 
sadece Azerbaycan pazarına 
değil tüm bölgeye tanıtabilmek 
adına büyük önem taşıyor. Fuarda 
geliştirdiğimiz ilişkilerin olumlu 
yansımalarını en kısa sürede 
göreceğimize inanıyoruz” dedi.
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“Aksa Jeneratör, KOMATEK 2017’de 
yeni ürünlerini sergilerken, 

sektör profesyonellerine 
jeneratör sektöründe kiralama 
alternatifleri ve detaylarıyla 

ilgili bilgilendirmede bulundu.”

   AKSA KURUMSAL  

Türkiye’nin lider jeneratör 
markası Aksa Jeneratör, 3-7 
Mayıs tarihleri arasında Ankara 
Atatürk Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen 15. Uluslararası 
İş ve İnşaat Makina, Teknoloji 
ve Ekipmanları İhtisas Fuarı’na 
(KOMATEK 2017) katıldı. 
Türkiye’yi global iş makineleri 
endüstrisi ile buluşturan 
fuarda Aksa Jeneratör, inşaat 
ve makine sektörüyle bir 
araya geldi. 

AKSA JENErATör 
KomATEK 2017’dE 
ZİYArETçİlErİ AğırlAdı

A
ksa Jeneratör, 3-7 
Mayıs tarihleri arasında 
Ankara Atatürk Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen 

KOMATEK 2017 Fuarı’nda, 
inşaat ve makine sektörü ile 
buluştu. Aksa Jeneratör, 2015 
yılında ağırladığı 33 binin 
üzerinde ziyaretçisiyle bölgenin 
en büyük ve önemli inşaat 
ve makine ekipmanları fuarı 
olan KOMATEK 2017’de yeni 
ürünlerini sergilerken, sektör 
profesyonellerine jeneratör 
sektöründe kiralama alternatifleri 
ve detaylarıyla ilgili bilgilendirme 
de bulundu. Bu yıl 15.’si 
düzenlenen KOMATEK 2017’nin 
Anadolu’da sektör profesyonelleri 
ile bir araya gelmek için önemli 
bir fırsat olduğunun altını çizen 
Aksa Jeneratör Ceo’su Alper Peker, 
fuara ilişkin şunları söyledi: “Gerek 
yurtdışında gerekse yurtiçinde 
katıldığımız fuarlarla dünyanın her 
bir noktasından müşterilerimizle 
buluşuyor, çözüm ortağı oluyoruz. 
İş ve inşaat, makine, teknoloji 
ve ekipmanları sektörlerinde 
Türkiye’nin en büyük ve önemli 
fuarlarından olan KOMATEK 
bu yüzden bizler için büyük 
önem taşıyor. Türkiye’nin lider 
jeneratör markası Aksa olarak, 
farklı sektörlerde ve pazarlarda 
müşterilerimizle buluşmaya devam 
edeceğiz.” 
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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



A
ksa Jeneratör, petrol & gaz endüstrisi 
ve ulusal ekonomi ölçeğinde kilit 
olduğu kadar stratejik açıdan da 
önemli bir bölge olan Kazakistan 

Atyrau’da 11-13 Nisan tarihleri arasında 
düzenlenen Global Oil & Gas Atyrau fuarına 
katıldı. 17 ülkeden, 140 delege ve 150 
şirketin katıldığı fuarda, kalite yönetim 
merkezi ve sanayi sistemleri dahil birçok 
konuda seminerler düzenlendi.
Atyrau bölgesindeki petrol ve gaz 
endüstrisiyle ilgili ürün ve hizmetleri tanıtmak 
adına tüm oyuncuların bir araya geldiği en 
ideal platform olarak bilinen fuarda; arama, 
keşif, hidrokarbonların geliştirilmesinin yanı 
sıra ulaşım ve endüstriyel uygulamalarının da 
en güncel konuları üzerinde duruldu.

A
ksa Jeneratör, 3-7 
Mayıs tarihleri arasında 
Trakya Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşen, Trakya 

Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı’nda, 
tekstil, makine, gıda, sağlık, 
tarım, otomotiv ve inşaat gibi 
bölgenin öne çıkan firmalarıyla 
buluştu. Geçtiğimiz yıl gelişen 
Trakya pazarının dinamiklerine 
hakim olmak adına Çorlu ofisini 
hayata geçiren Aksa Jeneratör, 
Trakya’nın ticaret başkenti 
Çorlu’da düzenlenen Trakya 
Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı’yla 
tüketicilerle bire bir kontak kurma 
fırsatı yakaladı. Trakya bölgesinin 
merkezlerinden biri olan Çorlu 
başta olmak üzere Tüm Trakya 

bölgesinin gelişim potansiyeline 
inandıklarını belirten Aksa 
Jeneratör Ceo’su Alper Peker, fuara 
ilişkin yaptığı açıklamada: “Önemli 
bir potansiyele sahip olduğuna 
inandığımız Trakya’nın ticaret 
başkenti Çorlu’da Aksa Jeneratör 
olarak açtığımız ofisimizle yeni 
pazarlara açılmayı hedefliyoruz. 
Bu bağlamda Çorlu Ticaret 
ve Sanayi Odası himayesinde 
düzenlenen Trakya Genel Sanayi 
ve Ticaret Fuarı’nda sektörün 
önemli oyuncularıyla bire bir 
görüşmelerimizi gerçekleştirdik. 
Türkiye’nin lider jeneratör markası 
Aksa olarak, farklı sektörlerde 
ve pazarlarda müşterilerimizle 
buluşmaya devam edeceğiz” dedi.

3 kıtada gerçekleştirdiği üretimle 160 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
AKSA Jeneratör, petrol & gaz endüstrisi açısından önemli bir bölge olan 
Kazakistan’da düzenlenen Global Oil & Gas Atyrau fuarında yer aldı.

Türkiye’nin lider jeneratör markası 
Aksa Jeneratör, 3-7 Mayıs tarihleri 
arasında Çorlu Ticaret ve Sanayi 
Odası himayesinde Trakya Fuar 
Merkezi’nde düzenlenen Trakya 
Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı’nda 
farklı sektörlerle bir araya geldi. 

AKSA, PETrol vE gAZ ENdüSTrİSİNİN oYuNculArı 
İlE KAZAKİSTAN’dA buluşTu

AKSA JENErATör TrAKYA gENEl 
SANAYİ vE TİcArET fuArı’NdA

   AKSA KURUMSAL  
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A
ksa Jeneratör çalışanları, 
20 Haziran Salı günü 
Yeşilköy’deki Renaissance 
Polat İstanbul Hotel’de 

gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir 

araya geldi. Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker’in açılış konuşması gerçekleştirdiği 
iftar yemeğinde çalışanlarımız keyifli 
bir akşam geçirdi. Tasavvuf müziği ve 
kum gösterisi eşliğinde devam eden 

iftar yemeğinde tüm çalışanlarımıza 
hediye çekleri verildi. Aksa Jeneratör, 
dinamik ve pozitif ekibi ile sürdürülebilir 
başarısına devam edeceğini bir kez daha 
göstermiş oldu. 

Dünyanın en önemli jeneratör üreticilerinin arasında yer alan ve 1000’e yakın çalışanı ile büyük bir aile olarak 
yoluna devam eden Aksa Jeneratör’ün geleneksel iftar yemeği bu yıl da çalışanlarımızı buluşturdu. 

AKSA AİlESİ İfTAr 
YEmEğİNdE buluşTu

“Aksa Ailesi, düzenlenen iftar yemeği 
ile keyifli bir akşam geçirdi. Tasavvuf 

müziğinin eşlik ettiği yemek, kum 
gösterisi ile son buldu.”

12 AKSA JENERİK
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Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 29 - 30 Nisan tarihinde Haydarpaşa Garı’nda çay tutkunlarını 
bir araya getirdi. Türkiye’nin lider jeneratör firması Aksa’da sponsor olarak destek verdiği etkinlikte 

katılımcılar çayın doyumsuz lezzetiyle keyifli dakikalar geçirdi.

uluSlArArASı İSTANbul çAY 
fESTİvAlİ’NE AKSA ENErJİSİ

K
lasik siyah çaylardan meyve ve bitki çaylarına 
kadar birçok çeşidin çay severlere sunulduğu 
festivalde katılımcılar çay kültürü üzerine 
farklı bir deneyim yaşama fırsatı elde etti. 

Festival kapsamında gerçekleştirilen workshoplar ile çay 
uzmanları, dünya çay trendlerini, doğru çay demleme ve 
çay tadım tekniklerini katılımcılarla paylaştı. Bu sene ilk 
kez düzenlenen Uluslararası Çay Festivali’nde İyi Yaşam 

Danışmanı ve oyuncu Ayşe Tolga iyi bir yaşam için bitki 
ve meyve çaylarının insan hayatındaki yerini anlatan 
sohbetiyle sevenleri ile buluştu.

düNYA lEZZETlErİ TANıTıldı
Etkinlikte ayrıca Sri Lanka, Hindistan, Kenya, Çin, Endonezya, 
Arjantin, Rwanda gibi dünyanın farklı coğrafyalarında 
üretilen siyah çayların tanıtımı ve tadımı da gerçekleştirildi.



Ar-gE’YlE 
gElEN 
bAşArı

3 KıTAdA
ürETİmvE
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   AKSA KURUMSAL  



L
ojistik ve tedarik zinciri 
yönetimi alanında en iyi 
uygulamalara imza atmış 
şirketlerin bir araya geldiği 

Tedarik Zinciri Başarı Öyküleri 
Konferansı, 26 Nisan’da İstanbul 
Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. İş 
dünyasından birçok yönetici ve 
profesyonelin katıldığı konferansta 
konuşma yapan Aksa Jeneratör Satış 
ve Pazarlama Yardımcısı Nazmi Atalay, 
Aksa Jeneratör’ün üretim ve ihracatta 
geldiği noktayla bir dünya markası 
olma hikayesini katılımcılarla paylaştı.

Tedarik Zinciri Başarı Öyküleri Konferansı, 26 Nisan’da 
İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde 

düzenlendi. Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Başkan 
Yardımcısı Nazmi Atalay, konuşmacı olarak katıldığı 

konferansta, jeneratör sistemleri konusunda bir dünya 
markası olan Aksa Jeneratör’ün dünden bugüne devam 

eden başarılarla dolu hikayesini anlattı. 

“Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Yardımcısı Nazmi Atalay, Aksa Jeneratör’ün üretim ve ihracatta geldiği 
noktayla bir dünya markası olma hikayesini katılımcılarla paylaştı.”

160’dAN fAZlA ülKEYE İHrAcAT
90’lı yıllardan bu yana jeneratör 
üretiminde Türkiye’nin lider 
markası konumunda bulunan 
Aksa Jeneratör, Türkiye, Amerika 
ve Çin’de ürettiği jeneratörleri 
dünyada 160’dan fazla ülkeye 
ihraç ediyor. Gücünü, dünya 
çapında görev yapan 1000 kişilik 
kadrosundan alan Aksa Jeneratör, 
artan enerji ihtiyacına karşılık 
sunduğu çevre dostu ve güvenli 
ürünleriyle, herkesi kesintisiz 
enerjiyle buluşturmaya devam 
ediyor.
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A
KSA Jeneratör,  jeneratörlerin 
uzun süre sorunsuz ve 
yüksek performansla 
kullanılabilmesi için düzenli 

olarak bakımlarının yapılmasını 
öneriyor. Jeneratörlerde genel bakım 
yapılmazsa motorda paslanma, 
devir daimde çürüme ve radyatörde 
delinme meydana gelebiliyor. Ayrıca 
yılda en az bir kez bakım yapılmazsa 
jeneratörlerin ömrü de kısalıyor. 

Jeneratörler arızalandığında yetkili 
olmayan servisler tarafından yapılan 
müdahalelerin, ürünün garanti 
dışı kalmasına neden olabileceğini 
hatırlatan AKSA Jeneratör, servis 
ekibinin doğru hizmeti verecek, 
eğitilmiş ve teknik bilgileri güncel 
olan, yıllık eğitimler ile kalite 
standartları belirlenmiş, orijinal yedek 
parça kullanan uzman kişiler olması 
gerektiğini vurguluyor. 

AKSA Jeneratör yetkili servislerinin 
yaptığı bakım ve kontrol işlemi 
sırasında, gerekmesi durumunda 
jeneratörün özelliklerine göre 
belirlenmiş olan motor yağı ve 
antifriz, filtreler gibi yardımcı 
parçalar değiştiriliyor. Böylelikle 
bu elemanların koruduğu motor, 
radyatör gibi jeneratörü oluşturan 
ana bileşenlerin de arızalara karşı 
korunması sağlanılmış oluyor.

Aksa Jeneratör, tüketicileri jeneratör bakımını ihmal etmemeleri konusunda uyarıyor. Düzenli bakım yapılmayan 
jeneratörlerin motor ve diğer aksanlarında paslanma, çürüme, delinme gibi problemler yaşanabileceğini hatırlatan 

Aksa Jeneratör, bakımın mutlaka alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çiziyor.

JENErATörüN ömrü bAKımlA uZAr
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D
ünyanın ilk 5 jeneratör 
üreticisinden biri olan ve üç 
kıtada gerçekleştirdiği üretimle 
160 ülkeye ihracat gerçekleştiren 

AKSA Jeneratör, uluslararası pazarlardaki 
gücünü perçinlemek için katıldığı fuarlara 
bir yenisini daha ekledi. 17-19 Mayıs 
tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te gerçekleştirilen Power 
Uzbekistan Uluslararası Elektrik, Enerji 
ve Aydınlatma Fuarı’na katılan AKSA 
Jeneratör, kesintisiz enerji için sunduğu 
çözümleri tanıttı. Bu yıl uluslararası 36 
firmanın katıldığı fuar, çok sayıda sektör 
profesyoneli tarafından ziyaret edildi. 
Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Aksa Jeneratör Ceo’su Alper Peker, şunları 
söyledi: “Özbekistan, Orta Asya bölgesinde 
hızla gelişen bir pazar, enerji de bu pazarda 
en hızlı gelişen sektörler arasında yer 
alıyor. Tarihi ve kültürel bağlarımız olan bu 
coğrafyada, ülkenin gelişimi adına stratejik 
işbirlikleri yapabilme potansiyelinden 
ciddi anlamda heyecan duyuyoruz. Power 
Uzbekistan Fuarı, bu nedenle bizim için 
büyük önem taşıyor. Özbekistan pazarına 
kalitemizi ve sektördeki deneyimimizi 
aktarmak istiyoruz. Geçtiğimiz şubat 
ayında DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) 
ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye-
Özbekistan İş Forumu’nda enerjiden turizme, 
madencilikten inşaata çok farklı sektörlerde 
ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi 
hedefiyle iki ülke arasında çok önemli bir 
işbirliği anlaşması gerçekleştirilmişti. Fuarda 
bu işbirliğinin de olumlu yansımalarını 
yakından gözlemleme imkanı bulduk.”

Türkiye’nin lider jeneratör markası AKSA Jeneratör, Özbekistan’da düzenlenen Power Uzbekistan Fuarı’na katıldı. 
Enerjinin Özbekistan pazarında en hızlı gelişen sektörler arasında yer aldığına dikkat çeken Aksa Jeneratör CEO’su 

Alper Peker, “Özbekistan pazarına kalitemizi ve sektördeki deneyimimizi aktarmak istiyoruz” diye konuştu. 

öZbEKİSTAN PAZArıNdA büYümEYİ HEdEflİYor

AKSA JENErATör
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“Bundan sonraki hedefimizde Suudi Arabistan ve 
çevre ülkeler olmak üzere Ortadoğu coğrafyasındaki 

gücümüzü artırarak pazardan daha fazla pay almak var.” 

D
ünyanın ilk beş büyük 
jeneratör üreticisinden 
biri olan AKSA 
Jeneratör, 14-16 Mayıs 

2017 tarihleri arasında Suudi 
Arabistan’ın başkenti Riyad’da 
bu yıl 20.’si düzenlenen Saudi 
Elenex 2017 Fuarı’na katıldı. 
Elektrik enerjisi üretimi, alternatif 
enerji, aydınlatma ve jeneratör 
sektöründeki gelişmelerin ve 
yeniliklerin sergilendiği Saudi 
Elenex Fuarı’nı, binlerce kişi 
ziyaret etti. Fuardaki standında 
kesintisiz enerji için geliştirdiği 
yeni ürünlerini ve çözümlerini 
sergileyen Aksa Jeneratör, sektör 
profesyonellerinin yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Ortadoğu coğrafyasındaki 
enerji ihtiyacının artışına dikkat 
çeken Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker, fuara ilişkin şunları 
söyledi: “İstanbul, Çin ve ABD’deki 
tesislerimizdeki üretimimizi bugün 
dünyanın 160 ülkesine ihraç 
ediyoruz. Suudi Arabistan da uzun 
yıllardır aktif olduğumuz bir pazar. 
Her yıl düzenli katılım gösterdiğimiz 
Saudi Elenex Fuarı, iş yapmakta 
olduğumuz bu coğrafyada pazarın 
potansiyelini daha yakından 
gözlemleyebilmek ve mevcut 
iş ilişkilerimizi geliştirebilmek 
adına büyük önem taşıyor. Fuar, 
bu yıl beklentilerimiz üzerinde 
bir başarıyla geçti, pazardaki 
beklentileri ve gelişmeleri gördük. 
Bundan sonraki hedefimizde Suudi 
Arabistan ve çevre ülkeler olmak 
üzere Ortadoğu coğrafyasındaki 
gücümüzü artırarak pazardan daha 
fazla pay almak var.”

Dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olan AKSA Jeneratör, Ortadoğu’nun en önemli enerji fuarları arasında 
sayılan Saudi Elenex 2017’ye katıldı. Çok sayıda enerji şirketini buluşturan fuarda, AKSA Jeneratör sunduğu 

ürünler ve çözümleriyle büyük ilgi gördü.

AKSA JENErATör orTAdoğu 
PAZArıNdA büYümESİNİ SürdürüYor
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T
ürkiye’nin lider jeneratör 
markası AKSA Jeneratör, 
kesintisiz enerji için sunduğu 
ürün ve hizmetlerini sürekli 

yeniliyor. AKSA Jeneratör, pazara 
ekonomik, çevreci ve inovatif ürünler 
sunabilmek için Ar-Ge’ye yatırım 
yapmaya devam ediyor. Şirket, 
son dönemde yürüttüğü Ar-Ge 
çalışmalarıyla jeneratörlerin devreye 
girme süresini 8 saniyeye indirmeyi 
başardı. AKSA Jeneratör’ün enerji 
güvenilirliği sağlayan CBE ürünü, 
özellikle hastanelerde maksimum 
10 saniyelik kesintiye tahammül 
edebilen ameliyathane, yoğun bakım, 
radyoloji gibi bölümler açısından 
hayati önem taşıyor. AKSA’nın bu yeni 
ürününün hedefinde hastanelerin 
yanı sıra havalimanları, demir 

çelik sektörü, data centerlar ve 
alışveriş merkezleri gibi alanlar da 
yer alıyor. Standart bir jeneratörün 
devreye girme süresinde dünya 
ortalamasının 15 saniye olduğunu 
belirten Aksa Jeneratör Ceo’su Alper 
Peker, “Müşterilerimizden gelen 
talepler doğrultusunda bu süreyi 
kısaltmak için neler yapabileceğimizi 
araştırmaya başladık ve bunu 
başardık. 2008 yılında başladığımız 
çalışmalarımıza son şeklini bu yıl 
3.Havalimanı projesiyle birlikte 
verdik. Mevcut ürün üzerinde yapılan 
geliştirmeyle artık jeneratörün 
devreye girme süresi 15 saniyeden 
8 saniyeye iniyor. Geliştirdiğimiz 
bu ürün genellikle çoklu jeneratör 
gruplarının senkronize olarak yükü 
besleme durumlarında önem arz 

ediyor. Örneğin 10 adet senkron 
jeneratörün normalde paralel hale 
geçerek yükü besleyebilme süresi 
yaklaşık 30-40 saniye arasıdır. Biz 
bu işi 8-10 saniye de yapabiliriz 
diyoruz ve alternatörün ikaz 
sisteminde ayarlamalar yaparak 
süreyi kısaltıyoruz” dedi. Yeni 
ürünlerinin sadece bu iyileştirme ile 
sınırlı olmadığını belirten Peker, şöyle 
devam ediyor: “En son geliştirdiğimiz 
ürünlerden biri de hibrit jeneratör. 
Bu jeneratör genellikle 48v dc 
yurtiçi ve yurtdışı bütün Telekom 
yükleri için geliştirildi ama isteyen 
müşteri bu ürünün çıkışına inverter 
bağlarsa 220vac olarak yazlığında da 
kullanabiliyor. Bu ürünümüze güneş 
paneli de akuple edilebiliyor. Jeneratör 
kendini 2-3 yıl içinde amorti ediyor.”

AKSA Jeneratör, yürüttüğü Ar-Ge faaliyetleriyle inovatif ürünlere imza atıyor. Bu çalışmaların son 
ürünü jeneratörün 8 saniyede devreye girmesini sağlayan CBE (Close before excitation) oldu.

AKSA JENErATör, 
JENErATörlErİN dEvrEYE gİrmE 

SürESİNİ Ar-gE İlE KıSAlTTı

“10 adet senkron jeneratörün normalde paralel 
hale geçerek yükü besleyebilme süresi yaklaşık 
30-40 saniye arasıdır. Biz bu işi 8-10 saniye de 
yapabiliriz diyoruz ve alternatörün ikaz sisteminde 
ayarlamalar yaparak süreyi kısaltıyoruz”
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Türkiye’de online alışveriş son yıllarda kaydettiği hızlı büyümesini ürün 
kategorilerindeki çeşitlilik ve mobile geçiş ile sürdürüyor. Bu atılımlarla online 

alışveriş genç hedef kitlesiyle gücüne güç katıyor.

Gençler on lIne 
a lışv erişi  seviyor!

Online alışverişlerinizde 
ya sanal kart ya da 

aylık limiti düşük 
kredi kartı kullanın. 

Sanal kartta alışveriş 
yapacağınız zaman 

ihtiyacınız kadar limiti, 
asıl kredi kartınızdan 

sanal kartınıza 
aktarıp, güvenle 

kullanabilirsiniz. 
Kullanmadığınız zaman 

limiti sıfır olarak 
ayarlayabilirsiniz.

online alışverişin avantajları:
   Zengin ürün çeşitliliği
   Evinizin rahatlığında alışveriş imkanı
   Fiyat karşılaştırma kolaylıkları
   Satın alınan ürünlerin kapıya kadar teslimi
   Zamandan tasarrufu
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G
ünümüzde online alışverişi 
tercih eden kişi sayısı her 
geçen gün artıyor. Uzmanlar 
bu artışın başlıca nedenleri 

arasında ise online alışverişin artık 
daha basit adımlarla yapılabiliyor 
olması ve tüketicinin pek çok alanda 
ürün bulabiliyor olmasının yer aldığını 
belirtiyor. Tüm bunların yanı sıra 
online alışverişin yükselişinde pek 
çok e-ticaret sitesinin artık mobil 
üzerinden alışveriş imkanı sunuyor 
olması da büyük rol oynuyor. Son 
yıllarda yapılan araştırmalara göre 
online alışveriş gençlerle popülaritesini 
artırırken, kadınlar cadde ve AVM 
alışveriş alışkanlıklarında olduğu gibi 
online alışverişin de kraliçesi oluyor. 
Peki, online alışverişin sunduğu diğer 
avantajlar neler? En çok hangi ürünler 
satın alınıyor? İşte, Türkiye’nin online 
alışveriş tablosu.

ArAşTırmAlArA görE:
• Gençler online alışverişe daha 
yatkınlar. Bu gençlerin bilgisayara 
ve teknolojiye doğduğundan 
kaynaklanıyor. Ancak araştırmalara 
göre her yaş gurubundan kişiler artık 

internetten düzenli alışveriş yapıyor.
• Online alışverişte masaüstü liderliğini 
korusa da mobil hızlı bir yükseliş 
kaydediyor. Artık insanlar ellerinden 
düşmeyen telefon ve tabletlerini sosyal 
mecraların yanı sıra online alışverişte 
de sık sık kullanmaya başladı.  
• Online alışveriş yapan gençlerin 
yaklaşık yüzde 80’i öncelikle uygun 
fiyat faktörünü dikkate alıyor. 
Markaların düzenledikleri kampanyaları 
yakından takip eden gençlerin 
yarıya yakını da fiyat araştırmasını 
karşılaştırma sitelerinden yapıyor. 
Alışverişteki trendleri yakından takip 
eden gençlerin son dönemdeki gözdesi 
ise, yapılan her alışveriş karşılığı para 
veren cashback siteleri.
• İnternetten en fazla alışverişi 25-34 
yaşları arasındaki kadınlar yapıyor. 
Kadınlar e-ticaret için en yoğun mesaiyi 
ise Perşembe günleri harcıyorlar. Hafta 
sonu tatili için uçak, otel rezervasyonu 
ile giyecek, kozmetik ürünleri ağırlıklı 
olarak Perşembe günleri satın alan 
kadınların gün olarak ikinci tercihleri 
Pazartesi oluyor.
• Kadınlar online alışverişin de 
gözbebeği. Başlangıçta e-ticarete 
mesafeli duran kadınlar; gıda, giyim 
ve kozmetik ürünlerin dijital raflarda 
yerlerini almasıyla online alışverişte 
erkeklerden daha aktif hale geldi. 
E-ticaret şirketleri de online perakende 
alışveriş piyasasını hareketlendiren 
kadınlara ulaşabilmek amacıyla 
ellerinden geleni yapıyor.
• Online alışveriş için öğle tatili olan 
12.00 – 13.00 saatleri arasını kullanan 

kadınların, e-ticaret için internete en az 
girdikleri gün ise Cumartesi. Erkeklerin 
bir ürünü online satın almaları 10 
dakika sürerken, kadınlar daha ince 
eleyip sık dokudukları için olsa gerek 
önceden beğendikleri bir ürünü satın 
almaları bile ortalama 14 dakikayı 
buluyor.
• Erkekler ise daha önceden 
araştırmasını yaptıkları ürünlerin satın 
alınması için bilgisayar başında yaklaşık 
7 buçuk dakika harcıyor.
• E-ticaret sitelerinden en çok kıyafet 
satın alan kadınlar, daha sonra 
sırasıyla teknoloji ürünleri, takı, 
kozmetik ürün, ayakkabı ve çanta için 
para harcıyor. Kadınların çoğunluğu, 
e-ticaret sitelerinde sunulan ürünlerin 
ortalama fiyatları 20 - 50 TL arasında 
olduğunda, alışverişin çok daha çekici 
hale geldiğine vurgu yapıyor.
• Online ödeme hala en sık tercih edilen 
ödeme yöntemi. Kapıda ödeme oranının 
azalması gerekirken bir önceki yıla göre 
artmış olması sektörde hala yanlış bir 
şeylerin olduğunu göstermekte.
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Günümüzde neredeyse her konu üzerinde yeni ve yaratıcı fikirlere ihtiyaç var. Ama yeni fikir bulmak 
hızlıca olabilen bir şey değil.  Uzun uzun araştırmalar yapmayı, üzerinde düşünmeyi, farklı ortamlarda 
çalışmayı, yeniliklere açık olmayı gerektiren bir süreç. Gelin, yaratıcı bir fikir bulma sürecinde nelere 

ihtiyacımız olduğuna birlikte bakalım… 

YENİ vE YArATıcı bİr fİKİr 
bulmAK o KAdAr dA Zor dEğİl!

E
ski zamanlarda insanlar 
genellikle belli başlı meslekleri 
ön planda tutarak o alanlardan 
birine yönelirlerdi. Günümüzde 

ise farklı alanlarda birçok mesleğin 
ortaya çıkmasıyla yaratıcılık da ön plana 
çıkmaya başladı. Bunun üzerine rutin 
meslekler olarak düşündüğümüz meslek 
dalları dahi yaratıcılığa ihtiyaç duyar 
hale geldi. 
Böylelikle işe alınan çalışanlarda fikir 
geliştirebilme, yaratıcı olma gibi iş 
hayatına önemli ölçüde yön veren 
yetenekler aranmaya başlandı. Son 
zamanlarda ise çoğu alan sadece 
fikir geliştirme üzerine ilerlemeye 
devam ediyor. İş yaşamınızda hatta 
her alanda büyük katkılar sağlayacak 

fikir geliştirme tekniklerini sizler için 
derledik.  

ArAşTırmA YAPıN
Öncelikle fikir bulmanız gereken 
konu üzerine araştırma yapın ve 
bilgileri biriktirdikten sonra en iyilerini 
diğerlerinden ayırın. Elbette ki en iyi 
fikirler her zaman bir takımla birlikte 
düşünüldüğünde ortaya çıkar. Bu 
nedenle tek araştırma yapan siz 
olmayın. 

bEYİN fırTıNASı öNEmlİ 
Ekibin yaptığı araştırmalar sonucunda 
mutlaka o konu üzerine bir toplantı 
düzenlemeli. Her kişi seçtiği en iyi fikri 
ortaya koyduğunda ve tüm ekip bu 
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fikir üzerinde tartışmaya başladığında, 
daha da farklı fikirlerin ortaya çıktığı 
görülecek. Böylece tüm ekibin katkısıyla 
herkesin içine sinen güzel bir fikir ortaya 
çıkacaktır. 

çocuKSu YöNüNüZü orTAYA 
çıKArıN
Çocukların hayal dünyalarının sınırsız 
olduğunu ve inanılmaz yaratıcılığa 
sahip olduklarını düşünürseniz, fikir 
geliştirirken çocuksu yönlerinizi ortaya 
koymanın faydalı olacağını söyleyebiliriz. 
Onlar gibi aklınızdan geçen her şeyi 
söyleme konusunda rahat olmalı, renkli 
dünyanızı ortaya koymalısınız. 

SıNırlArı çİZİN
Yeni fikir geliştirirken konunun sınırlarını 
çizmek önemli. O nedenle konuyla ilgili 
doğru brief’ler almak ve vermek yeni bir 
fikir ortaya koymak konusunda başarı 
sağlayan en büyük etkenlerden biri. 
Hedef kitlenizi tanıyın ve amaca uygun 
bir çalışma ortaya koyun.

fArKlı YöNTEmlEr dENEYİN
Araştırma ve fikir bulma süreçlerinizde 
her zaman aynı taktiği kullanarak 
ilerlemek, hep aynı tarz fikirler ortaya 
koymanıza neden olur. Bu nedenle 
farklı mecralarda da çalışmaya gayret 
edin. Değişikliklere açık olun ve izin 
verin, ardından da belli sıklıklarla sizi 
ve fikirlerinizi yenileyecek olan bu 
yeniliklerin nereye götürdüğünü dikkatle 
izleyin. Bu sürecin sizi çok farklı fikirlere 
doğru götürdüğünü göreceksiniz. 

çAlışTığıNıZ AlANA bAğlı 
KAlmAYıN
Bir fikir bulmaya çalışırken sürekli 
bilgisayarınıza bağlı kalmanıza gerek yok. 
Bilgisayardan uzaklaşarak ekiple birlikte 
işyerinizden dışarı çıkabilir, hep birlikte 
sosyalleşebilir hatta yeni fikrinizi burada 
ortaya çıkarabilirsiniz. Çünkü unutmayın 
ki, başka konularla ilgili de konuşuyor 
olsanız, beyniniz hala bulmanız gereken 
fikri düşünüyor olacak. O yüzden, yeni 
fikri çıkarması an meselesi.

Çocukların hayal dünyalarının sınırsız olduğunu ve inanılmaz 
yaratıcılığa sahip olduklarını düşünürseniz, fikir geliştirirken çocuksu 
yönlerinizi ortaya koymanın faydalı olacağını söyleyebiliriz. Onlar 
gibi aklınızdan geçen her şeyi söyleme konusunda rahat olmalı, renkli 
dünyanızı ortaya koymalısınız. 
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Huzurun K aynağı

Bugün sadelik ve doğaya şükran ile tanımlandığı kadar, doğadaki her unsurun tek olduğunu 
vurgulamasıyla da açıklanan Zen (Zazen) Meditasyonu Budizm’in birbirinden farklı pek çok 

uygulamasından biri ve huzur verici bir meditasyon…

Z
azen, Zen Budizmi’nde oturarak 
yapılan meditasyona verilen 
Japonca isimdir. Zen pratiğinin 
kalbi olarak adlandırılır. Zazen, 

Çince zuo (oturmak) ve chan (zen ya da 
meditasyon) kelimelerinden meydana 
geliyor. Zen Budizmi’ne göre ise 
zazenin amacı sadece oturmak. Fakat 
önemli olan zazene otururken nasıl bir 
amacınız olması gerektiği. Zazen, beden 
ve zihni sakinleştirerek, varoluşun 
doğasını içgörü yoluyla deneyimlemeyi 
ve böylece aydınlanmaya ulaşmayı 
amaçlayan bir disiplin. Zazen 
meditasyonuna başladığınız süre 
içerisinde dikkat etmeniz ve uymanız 
gereken birçok nokta mevcut. 
Geleneksel zazen “zendo” denilen 
meditasyon salonlarında grup şeklinde 
uygulanıyor. Uzun periyodların ardından 

kinhin denilen yürüyüş meditasyonu 
yapılıyor. Zazen’in başlangıcı üç çan 
sesiyle, bitişi ise tek çan sesiyle 
belirtiliyor. 
Japonya’da zazen yapmak için, “zafu” 
adı verilen 70x70 cm ya da 1x1 metre 
ebadında olan bir yastıklara oturuluyor. 
Zazen meditasyonunda en yaygın 
oturuş şekilleri arasında şunlar 
bulunuyor: 
• Kekkafuza (tam-lotus oturuşu): iki ayak 
bacakların üstünde çaprazlanmış.
• Hankafuza (yarım-lotus): bir ayak 
yerde, bir ayak bacak üzerinde.
• Burma tarzı
• Seiza: dizler yerde, ayakların üzerinde 
oturma.
Bu oturuş stillerinin yanı sıra son 
zamanlarda sandalyeye oturarak bu 
meditasyonu uygulayanlar da bulunuyor. 

Fakat yine de en etkili oturuşun lotus 
olduğu biliniyor. 

ZAZEN mEdİTASYoNu ESNASıNdA 
NElErE dİKKAT EdİlmElİ?
Öncelikle az ve çok yemek yemekten 
kaçınmalısınız. Yeterli ve düzenli bir 
şekilde yemek yemelisiniz. Aynı şekilde 
uyurken de dengeli uyumak konusunda 
özenli davranmalısınız. Ne çok uyumalı 
ne de az. 
Zazen meditasyonunu kimsenin sizi 
tedirgin etmeyeceği sakin bir odada 
yapmalısınız. Odanın çok aydınlık 
ya da karanlık olmamasına özen 
gösterilmeli ve biraz serince bir odada 
bu meditasyonu uygulamalısınız. Ayrıca 
üzerinizdeki kıyafet rahat olmalı; kemer, 
çorap, dar etek gibi rahatsızlık verici 
kıyafetleri giymeyi tercih etmemelisiniz. 

“Zen Meditasyonu”
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“Meditasyon yaparken az ve çok yemek 

yemekten kaçınmalısınız. Yeterli v
e düzenli 

bir şekilde yemek yemelisiniz. Aynı şekilde 

uyurken de dengeli u
yumak konusunda özenli 

davranmalısınız. Ne çok uyumalı n
e de az.”
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Meditasyona başlarken tam anlamıyla 
konsantre olmaya dikkat etmeniz 
gerekiyor. Nefes alışverişinin 
sayılmasıyla hara bölgesine (göbeğin 
alt bölümü) odaklanın. “Susokukan” 
adı verilen bu sayma meditasyonunun 
ise birçok versiyonu bulunuyor. Bu 
uygulama ile belli bir yoğunlaşma 
gücüne ulaşıyorsunuz. Tam ya da 
yarım lotus oturuşuna alışmaya 
başladıktan sonra artık zazen yapmaya 
başlayabilirsiniz. Bu oturuşta önemli 
olan omurganızı dik ve doğru tutmak. 

ZAZEN’İN HEdEflErİ
Zen meditasyonunun konsantrasyon 
yetisinin geliştirilmesi (Joriki), Satori-
uyanış (Kensho-godo), günlük yaşamda 
en üstün yola erişme (Mujudo no taigen) 
gibi üç hedefi bulunuyor. Bu üç hedef 
birbiriyle ayrılmaz nitelikte. 

JorİKİ
Birinci hedef olan Joriki, zihin 
birleştirildiğinde ve Zazen 
konsantrasyonunda tek noktaya 
odaklanıldığında yükselen gücün 
kaynağıdır. Aslında, kelime anlamıyla 
verdiği izlenim olan konsantre olma 
yetisinden daha fazlasıdır. En ani ve 

beklenmedik durumlarda, durumu 
algılamaya çalışmak için duraksamadan 
ve tamamen hazır vaziyette olarak atik 
davranmamızı sağlayan dinamik bir 
güçtür. 

KENSHo-godo
İkinci hedef olan Kensho-godo, kişinin 
gerçek doğasını ve aynı zamanda 

evrenin nihai doğasını, içerdiği on 
binlerce varlıkla birlikte görmesini ve 
anlamasını amaçlar. Bu ani bir uyanıştır. 
Eğer bu gerçek Kensho ise kim denerse 
denesin, Shakyamuni Buddha’nın kendisi 
bile olsa, özü ve etkisi aynı olacaktır. 

muJodo No TAİgEN
Üç hedefin en sonuncusu olan Mujodo 
No Taigen, tüm varoluşumuzda ve 
günlük aktivitelerimizde, üstün yolu 
gerçekleştirme demektir. Bu noktaya 
gelindiğinde, amaç ile araç aynılaşır. 
Ciddi ve egolarından arınmış bir şekilde, 
ustanın direktifi doğrultusunda, zihniniz 
tamamen açık ve düşünceden lekesiz 
bir kağıdın saflığı kadar temizlenmiş 
bir şekilde oturduğunuzda, Satori 
deneyiminiz gerçekleşmiş olsun ya da 
olmasın, Buda doğası ortaya çıkmaya 
başlar. Aynı şekilde, Kensho ile Zazen’in 
üçüncü hedefi olan Mujodo No Taigen 
arasında da bir bağlantı vardır. Kensho 
tüm hareketlerinize yansıyorsa, bu 
Mujodo No Taigen’dir. Mükemmel 
aydınlanma ile dünyanızın içerik olarak 
her şeyi çift içermediğini, her varlığın 
eşsiz olduğunu kavrarsınız ve böylece, 
bu “eşsizlik” dünyasındaki uyum ve 
huzur ortaya çıkmış olur.
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Çikolatalı
kremalı

Milkshake

Çikolatalı
kremalı

Milkshake

Domates SuyuDomates Suyu

FrozenFrozen
KarpuzKarpuz

ÇilekliÇilekli

SoğukSoğuk
KahveKahve

Limonata Limonata 

B
unaltıcı havalarla baş 
etmenin en sağlıklı 
ve lezzetli yolu 
soğuk içeceklerden 

geçiyor. Kahve tutkunlarının 
tercihi soğuk kahveler 
olurken, hem çocukların hem 
de yetişkinlerin vazgeçilmez 
lezzetleri arasında frozen, 
milkshake gibi içecekler ilk 
sırada yer alıyor. Yaz aylarında 
içinizi ferahlatan bu içecekleri 
evde hazırlamak isteyenler 
için birbirinden pratik tarifler 
mevcut. İşte, o lezzetler.

BU YAZ KENdİ HAZırlAdığıNıZ 
SAğlıKlı İçEcEKlErlE fErAHlAYıN

Yapılışı:
Bol suda yıkayıp kağıt havlu yardımıyla 
kuruladığınız çileklerin sap kısımlarını 
kesin. Limonların kabuklarını rendenin 
ince kısmıyla aldıktan sonra sularını 
sıkın. Parçalara böldüğünüz çilekleri, 
taze sıkılmış limon suyuna ilave ederek 
mutfak robotunda karıştırın. 1 su 
bardağı suda erittiğiniz toz şeker ve 
rendelenmiş limon kabuklarını ilave edip 
karışımı püre haline getirin. Kalan suyu 
ilave edip karıştırma işlemini birkaç 
saniye daha sürdürdükten sonra karışımı 
bir şişe veya sürahiye koyun. Çilekli 
limonatayı buzdolabında soğuttuktan 
sonra nane yaprakları ve buz küpleri 
eşliğinde servis edebilirsiniz.

Yazın sıcak günlerinde içinizi ferahlatacak bir içeceğe mi ihtiyaç duyuyorsunuz. İşte, kendi 
mutfağınızda hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı içecek tarifleri.

Malzemeler:
• 500 gram çilek
• 4 yemek kaşığı toz şeker
• 5 su bardağı su 
• 2 adet limon
• Nane yaprağı
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Malzemeler:
• 8 adet domates
• 2 adet limon
• 2 yemek kaşığı sirke
• Karabiber
• Tuz
• Kırmızı toz biber

Yapılışı:
Malzemelere gelirsek, 
öyle sadece sıkılmış 
domates gelmesin 
aklınıza. Limon suyu, 
sirke, karabiber ve 
toz kırmızı biber de 
gerekli. Blenderdan 
geçireceğiniz 
domateslere 
bu malzemeleri 
eklemeniz ve 
soğuması için 
buzdolabına koymanız 
yeterli olacaktır.

Malzemeler:
• 2 dilim karpuz
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 1 kase buz

Yapılışı:
Yapımı fazlasıyla basit, 
malzemeleri ise kolay 
ulaşılır. İki dilim karpuz, 
1 tatlı kaşığı toz şeker 
ve 1 kase buz parçasını 
mutfak robotuna 
atın. Malzemeler püre 
kıvamına gelinceye 
kadar karıştırın. 
Ardından karıştırdığınız 
tüm malzemeleri 
bir bardağa alın. 
Karpuz frozeninizi 
karpuz dilimleri ve 
nane yapraklarıyla 
süsleyebilirsiniz.

Malzemeler:
• 4 çay kaşığı kahve
• 5-6 adet kahveli buz küpleri
• 1 su bardağı soğuk süt
• 1 ölçek karamel sos
• 1 kaşık krem şanti

Yapılışı:
Soğuk kahve hazırlarken 
kahve miktarını 
damak zevkinize göre 
ayarlayabilirsiniz. Öncelikle 
blendera kahve ve sütü 
ekleyin. Kahvenizi karıştırın. 
Servis edeceğiniz bardağa 
önceden hazırladığınız 
kahveli buz küplerini koyun 
ve blenderda karıştırdığınız 
kahve karışımını ilave edin. 
Soğuk kahvenizi karamel 
sosla tatlandırabilir, krem 
şanti ile süsleyebilirsiniz. 

Malzemeler:
• 2 su bardağı süt
• 4 top vanilyalı dondurma
• 1/2 çay kaşığı vanilya özütü
• 8 adet çikolatalı-kremalı bisküvi

Yapılışı:
Çikolatalı-kremalı bisküvileri 
mutfak robotunda iri kırıntılar 
haline getirin. Süt, vanilyalı 
dondurma, vanilya özütüyle 
bisküvi kırıntılarını blenderda 
karıştırın. Hazırladığınız 
milkshake karışımını büyük 
bardaklara aktarın. Üzerlerine 
birer adet çikolatalı-kremalı 
bisküvi yerleştirip diğerlerini iri 
kırıntılar halinde serpiştirdikten 
sonra bekletmeden servis yapın.
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U
zmanlar uzun yıllardır kahvaltının 
en önemli öğün olduğunu ve 
mümkün olduğunca sağlıklı 
ürünlerle yapılması gerektiğini 

savunuyor. Peynir, zeytin çeşitleri, hamur 
işleri, domates, salatalık, reçel çeşitleri ve 
meyveler bizim için en lezzetli kahvaltı 
ürünleri. Ancak yüzyıllardır hafif tatlı bir 
çörek ve sert bir kahve ya da kızartılmış 
hamur işleri, kırmızı et ya da deniz 
ürünleriyle güne başlayan insanlar da yok 
değil. Peki, hangi ülke güne nasıl bir kahvaltı 
ile başlıyor? İşte dünyadan sayfalarımıza 
yansıyan çeşitli kahvaltı kültürleri.

düNYAdAN 
KAHvAlTı 
soFraları

Farklı kültürler denildiğinde akıllara 
öncelikle ülkelerin tarihi, geleneksel 
yemekleri, dansları, müzikleri, 
bayramları, festivalleri geliyor. Fakat 
şöyle yakından bakarsak kıtalarda ve 
ülkelerde kahvaltı alışkanlığı, o bölgenin 
kültürü ve farklılıkları hakkında büyük 
ipuçlarını da beraberinde getiriyor. Peki, 
hangi ülke güne nasıl bir kahvaltı ile 
güne başlıyor?

   AKSA DOSYA  
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brezilya Kahvaltısı
Brezilya mutfağı, ete, deniz ürünlerine ve 

pirince dayalı bir mutfak. Kuzeydoğu’da ve 
kıyı şeridinde balık, ıstakoz ve karides 

gibi deniz ürünleri bolca tüketiliyor. 
Brezilya mutfağında Portekiz, 
İtalyan, İspanyol, Avusturya, Afrika 
ve Rus mutfağı etkileri görülüyor. 
Brezilyalıların sabah kahvaltıları 
ise kahve, süt, meyve suyu, 
ekmek, şarküteri ürünleri, peynir 
çeşitleri, tereyağı ve meyvelerden 
oluşuyor. Özellikle “papaya” sabah 
kahvaltılarında meyve olarak önemli 
bir yere sahip. Brezilyalılar kahveyi 
sütsüz, sade ve çok sert olarak içiyor.

Japon Kahvaltısı
Japon kahvaltı sofraları balık ve pilav 
ve tofu ile hazırlanıyor. Soya sosuna 
batırılmış tofular ile sağlıklı ve lezzetli bir 
kahvaltı Japonlar için büyük önem taşıyor.

fas Kahvaltısı
Zengin mutfağıyla göz 
dolduran Fas, kahvaltı 
kültürüyle de fark 
yaratıyor. Hamur işlerinin 
ve ekmek çeşitlerinin 
en fazla kullanıldığı ülke 
olan Fas mutfağında, çeşitli 
soslarla hazırlanan hamur işleri 
ve pankekler en meşhur lezzetler 
arasında. Yağda kızartılarak hazırlanan 
Fas lavaşı da en çok tüketilen lezzetlerin başında 
geliyor. Fas kahvaltılarında neredeyse hiç peynir 
servis edilmiyor diyebiliriz. Özel talep üzerine üçgen 
peynirlerin servis edildiği ancak bunlarında çok 
az miktarlarda olduğu Fas kahvaltısında peynire 
neredeyse yer yok.

FAS

Brezily
a

   AKSA DOSYA  

34 AKSA JENERİK



İtalyan Kahvaltısı
İtalya’da kahvaltı 
denildiğinde akla 
gelen en önemli 

ikili cappuccino ve 
cornetto’dur. Yüzyıllar 

önce “kipferl” adını 
verdikleri tatlı giderek 

yaygınlaşır ve dönemin 
Venedik Cumhuriyeti’ne 

de ihraç edilmeye başlanır. 
Zamanla bu yiyecek İtalya’da 

yaygınlaşmaya başlar ve “cornetto” adını 
alır. İtalyanlar kahvaltıda cappuccino ve 
cornetto dışında “cantucci” ya da “biscottini 
tagliati” adı verilen bademli bisküviler ve 
çeşitli marmelatları da sıklıkla tüketiyorlar. 

iTalya
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çin Kahvaltısı
Çin’de sabah kahvaltılarında kızarmış, haşlanmış 
ya da buharda pişirilmiş pirinç ekmekleri, yine 
pirinç veya buğday unundan yapılmış içine 
karides, kıyma veya sebze konulan börekler 
tüketiliyor. Çin makarnası da yaygın bir kahvaltı 
çeşidi. Uzakdoğu ülkelerinin vazgeçilmezi 

pirinç, unlu mamullerin yanı sıra lapa olarak da 
kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Pirinç lapası, 

yanında turşu ve baozi gibi bir hamur işi ile Çin 
kahvaltılarında sıklıkla tercih ediliyor. Çin’de çay 

ise diğer ülkelerin aksine kahvaltıda değil ancak 
sonrasında gün boyunca tüketiliyor. Özellikle gençler 

kahvaltıda bol bol soya sütü tüketiyor. Marul ve soğanla 
servis edilen hamur işi “jian bing” hamur kızartması olan 
“youtiao” Çin kahvaltılarının gözdesi.

moğolistan Kahvaltısı
Hafif ve sağlıklı 
kahvaltıların aksine 
Moğolistan’da da sert 
iklim koşulları başrolde 
kendine yer buluyor 
ve dolayısıyla kahvaltı 
sofralarında kızarmış 
koyun eti, bol yağ, un 
ve pirinç yer alıyor. Batı 
Moğolistan’da ise at eti 
kahvaltılarda bir çeşit 
olarak sunuluyor.

ÇiN
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İsveç Kahvaltısı
Soğuk iklim koşullarından dolayı kahvaltı 
özellikle güne erken başlayanların en önemli 
öğünleri arasında yer alıyor. İsveçliler 
kahvaltıda vücudu dinamik tutacak besinleri 
tüketmeye oldukça fazla önem veriyorlar. 
İsveç kahvaltısının en çok tercih edilen besin 
türü ise tahıllar ve reçeller. Tahılları hem müsli 
olarak sofraya koyarlar hem de ekmeklerini 
yoğun tahıl karışımları ile hazırlarlar. Sütle 
karıştırdıkları tahılların içine mutlaka meyveleri 
eklemeyi de ihmal etmiyorlar. İsveç kahvaltısı, 
aslında diyetisyenlerin sürekli önerdikleri sağlıklı 
kahvaltıların başında geliyor. Taze kaymak ve krema 
ise İsveç kahvaltılarının olmazsa olmazları arasında yer 
alıyor. Kahvaltıda en sık tüketilen içeceklerin başında süt geliyor.

Türk Kahvaltısı
Dünyaya nam salan mutfağıyla Türkiye, zengin kahvaltı 
sofralarıyla da hem göze hem de mideye hitap ediyor. 
Peynir, zeytin çeşitleri, şarküteri ürünleri, yaş ve kuru 

meyveler, yeşillikler, domates, salatalık, biber ve yumurta 
Türk kahvaltısının olmazsa olmazları. Elbette çay da bu 

listede kendine ilk sıralarda yer buluyor. Hemen hemen tüm 
meyvelerden hatta domates gibi bazı sebzelerden bile yapılabilen 

reçel çeşitleri ve bal ise Türk kahvaltılarının tatlı lezzetleri. Hamur 
işleri, simit ve ekmek ise Türkiye’de kahvaltı sofralarının baş tacı.

İngiliz Kahvaltısı
Sosis, jambon, yumurta, 

közlenmiş domates, mantar, 
ekmek, fırında fasülye ve 

sucuğa benzeyen “black 
pudding” İngiliz kahvaltısını 

oluşturuyor. İngiliz 
kahvaltısının olmazsa olmazı 

ise elbette ki İngiliz çayı.

iSVeÇ

TÜrKiye
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Derin maviliklerde dinginliği bulacağınız, 
yemyeşil bir doğada arınacağınız, birbirinden 
ilginç ve bir o kadar da lezzetli yemekler 
tadabileceğiniz 5 popüler tatil rotası.

I
lık rüzgarların estiği, doğasında bin bir rengin 
buluştuğu, birbirinden leziz yöresel yemeklerin 
sunulduğu bir yerlere doğru seyahat planı 
yapanlar için küçük bir rehber hazırladık. 

Cunda, Dalyan, Rio de Janeiro, Fas veya Hırvatistan 
aradığınız o adresler olabilir.
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mİS KoKulu çİçEKlEr ArASıNdA: cuNdA 
Cunda, Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı bir 
ada. Ayvalık koyundaki Ayvalık Adaları olarak 
adlandırılan irili ufaklı 22 adanın içerisinde 
yerleşime açık tek ada olma özelliğine sahip. 
Ayrıca Cunda, Türkiye’nin Ege Denizi’nde 
bulunan dördüncü büyük adası.  Tertemiz 
kumsalları, pırıl pırıl denizi ile bütünleşen yeşili 
ile bir doğa harikası Cunda. Eski taş sokaklar ve 
taş evleriyle Osmanlı döneminde şekillenmiş 
kent dokusu, dar ve kıvrımlı sokakları, cumbalı 
evleri ve konakları Cunda Adası’nın farklı kılan en 
temel özellikleri. Cunda, adalar kenti Ayvalık’ın 
tek yerleşim olan yeri. Çok sayıda kilise ve 
manastır barındıran adanın etrafı çam ve zeytin 
ağaçları ile çevrili. Dünyaca ünlü Taksiyarhis 
Kilisesi, Agios Yannis ve Panaya Kiliseleri 
mutlaka görülmesi gereken tarihi yapılar.
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bİr doğA HArİKASı: HırvATİSTAN
İngiliz şair Lord Byron’ın “Adriyatik’in İncisi” olarak tanımladığı Hırvatistan, Orta 
Avrupa, Balkanlar ve Akdeniz’in kesişme noktasında bulunuyor. Başkenti aynı 
zamanda en büyük kenti Zagreb olan ülke 56 bin 594 kilometrelik yüzölçümüyle 
birçok adadan oluşuyor. İlk kez Orta Çağ’da bölgelere ayrılan Hırvatistan, 8 Ekim 1991 
yılında özgürlüğünü ilan ettikten sonra Dalmaçya, Dubrovnik ve Istirya olmak üzere üç 
bölüme ayrıldı. Ülkenin başkent Zagrep’ten sonra önemli şehirleri arasında Varaždin, 
Osijek, Gospić ve Bjelovar geliyor. Adriyatik’in mavi suları, Dalmaçya’nın yeşil ormanları 
ile muhteşem manzaralar oluşturuyor. Plitvice Gölleri Milli Parkı doğaseverler 
için yeryüzündeki cennet. Bölgedeki şehir merkezleri ise hep bir “kale” içinde 
konumlandırılmış, taş binalar ile tarihi atmosfer korunmuş. Burada neredeyse tüm 
güzellikler Unesco koruması altında. Bölgede mutlaka yapılması gerekenler arasında 
ise Dubrovnik’te kale surlarına tırmanış, Adriyatik Denizi’nde yüzme, Zadar’da gün 
batımını izleme, Plitvice Gölleri Milli Parkı’nda yürüyüş listenin ilk sırasında yer alıyor. 
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bİN bİr rENgE AçılAN KAPı: rıo dE JANEıro
Rio de Janeiro, dünyanın en renkli ülkelerinden. Rio’nun renklerinde baharı karşılamak bambaşka bir deneyim olabilir. Brezilya’nın aynı 
adlı eyaletinin başkenti olan Rio de Janeiro, ülkenin Sao Paulo’dan sonra en büyük ikinci şehri. Cidade Maravilhosa yani Muhteşem 
Şehir olarak anılan Rio de Janeiro’da Kurtarıcı İsa Heykeli, Tijuca Yağmur Ormanları, Corcovado Dağı, Copacabana Sahilleri 2012 
yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’nde ve en çok ilgi gören turistik noktaları arasında. Dünyanın en büyük sokak festivali 
Rio Karnavalı’na da ev sahipliği yapan Rio, doğal güzelliklerinin ve dünyaca ünlü sanat eserlerinin yanı sıra her yıl bu karnaval ile 
renkli görüntülere de sahne oluyor. Rio de Janeiro’nun sizlere oldukça hareketli ve renkli anılar sunacağı ortada.
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TANrı’NıN ToPrAKlArı: fAS
Kızıl topraklarında bin bir rengi buluşturan 
ülke Fas… Resmi adı “El Maghrib: Batıdaki 

Yer” anlamına gelen Fas, zengin mutfak 
kültürüyle ve bazı gelenekleriyle bizim 

kültürümüze benziyor fakat dili ve 
yönetim biçimiyle bizden çok farklı bir 
Berberi medeniyetinin ana vatanı olan 

Fas, coğrafi konumuyla, tarihi ve içinde 
barındırdığı renkli inanışlarla bugün pek 

çok ziyaretçiye kapılarını açıyor. İslam 
mimarisinin en nadide eserlerine tanıklık 

edebileceğiniz, Sahra Çölü’nde mistik 
bir yolculuğa çıkabileceğiniz gibi Fas’ın 

okyanusa kıyısı olan şehirlerinde sıcak bir 
tatil de yapmak mümkün. Son zamanların 

en merak uyandıran rotaları arasında 
gösterilen masal diyarı Fas, her mevsim 

tüm dünyadan çok sayıda gezgini ağırlıyor. 
Atlas Dağları’nın eteklerinde, masal 

anlatıcılarının büyüleyici hikayelerini, mavi 
rengin derinliğinde buluşan dünyaca ünlü 

sanatçıların yaşamından izleri ve daha 
önce hiç tatmadığınız lezzetleri Fas’ın 
rengarenk sokaklarında bulacaksınız.
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dErİN mAvİlİKlErE doğru: dAlYAN
Güney Batı Akdeniz’de, yemyeşil ormanlarla kaplı dağların çevrelediği bir ovada kurulmuş olan Dalyan, doğanın kendi iç dinamikleri 
ile yıllar içinde şekillenmiş bir coğrafi yapıya sahip. 2008 yılında  “The Times” gazetesi tarafından “Avrupa’nın En Güzel Açık Alanı” 
seçilen İztuzu Plajı, delta, Kaunos Antik Şehri, çamur banyoları ve kaplıcaları bu eşsiz coğrafi yapının birer kanıtı adeta. Muğla 
ilinin Ortaca ilçesine bağlı olan Dalyan, adını dünyanın başlıca ekosistemleri arasında bulunan Dalyan Deltası’ndan alıyor. Köyceğiz 
Gölü ile Akdeniz’i birleştiren bu delta, yaklaşık 180 kuş türüne, Nil kaplumbağalarına, Caretta Caretta’lara, mavi yengeç ve çeşitli 
balıklara da ev sahipliği yapıyor. 
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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.



SAKıN vAZgEçmE! 
Kitabın yazarı 
Emrah Yolaç 
okurlara meydan 
okuyor. Çünkü 
kitapta alışılmış ve 
sıradan yöntemlere 
rastlanmayacağından 
söz ediyor. Akademik 
kaynaklarda anlatılan 
kolay erişilebilir 
teorik öğretilere 
bağlı kalmayacak 
ve bu bilgileri tekrar 
etmekten ziyade, 
sanat, spor, siyaset, 
iş yaşamı ve felsefe 
alanlarında öne 

çıkan, kamuoyunun büyük çoğunluğu tarafından başarılı ve etkili liderler olarak kabul 
edilen, “vazgeçmeyen” sıra dışı kişilerin hayat hikâyelerini; özgün yöntemlerinin 
ortaya çıkış sebepleri ile birlikte “Neden, nasıl ve niçin?” sorularına bağlı kalarak 
derinlemesine görecek, etraflarında yarattıkları etkileri onları yakından tanıyan 
kişilerden dinleyeceksiniz. 

ırKlAr AKAdEmİSİ
Çiçek Sekban Tüfekçi, yeni 
romanı Irklar Akademisi’nde 
benzeri yazılmamış bir fantastik 
roman serisini başlatıyor… Bir 
bilmeceyi andıran kitap, karmaşık 
ve hareketli kurgusunda okurun 
önce kaybolup, sonra da kendini 
anlamlar ve sürprizler içinde 
bulduğu, tansiyonun hiç düşmediği 
bir anlatıma sahip. İlk kez bir 
insanın Evrensel Irklar Akademisi’ne 
kabulünü işleyen bu birinci kitap, 
Alpha Andromeda gezegeni ve 
Dünya arasında çift zamanlı 
ilerliyor. Maceradan maceraya 
atlayan kahramanlar, kendilerini 
sistemleri kurcalarken bulurken, 
felsefi öğelerle de düşünüyor ve 
sorguluyorlar.   

AşKımı öldürdüm
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY), 
Türk edebiyatında tarihe karışan 

bir dönemi “Tefrika Dizisi” ile 
yaşama döndürüyor. Halide 

Edip Adıvar’ın kız kardeşi olan 
Belkıs Sami Boyar’ın yazdığı ve 

dizinin ilk kitaplarından olan 
Aşkımı Öldürdüm, Sultan Toprak 

tarafından Latin harflerine 
aktarıldı. Halide Edip Adıvar’ın 
kardeşi Belkıs Sami Boyar’ın 
yazdığı ve 1926’da Son Saat 
gazetesinde tefrika edilen, 

ancak daha sonra kitap olarak 
basılmayan Aşkımı Öldürdüm, 

şimdiye kadar bilinmeyen bir kadın 
yazarın bilinmeyen bir romanı. 

Kitap, tutkulu bir aşk hikâyesini 
anlatıyor.  Aşkımı Öldürdüm’de, 
mutsuz evliliğinde aldatılmanın 

acısını yaşayan ve gönlünü Ferit’e 
kaptıran Ferhunde’nin hikâyesini 

okurken, İstanbul’un üst sınıf 
hayatına ve özgürlüğüne düşkün 
bir kadının iç dünyasına tanıklık 

ediyoruz.
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SİccİN 4
Yılmaz Ailesi geçmişte oldukça zengin bir ailedir 
ancak bu durum zamanla değişir. Aile, yaşadıkları 
maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet’in 
yanına taşınmak zorunda kalır. Fakat Saadet bu evde 
sandıkları gibi yalnız değildir. Bahçesinde kocasının 
mezarı bulunan Saadet’in eski evi, başka alemden 
olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir. Ailenin 
eve gelişi ise bu sakinler tarafından hiç de hoş 
karşılanmayacaktır, zira bu evde Saadet’ten başkasını 
istememektedirler...

ANNE
Sakin ve sıradan bir 
hayat süren çiftin hayatı, 
evlerine gelen misafirden 
sonra altüst olur. Misafir, 
çiftin ilişkilerini test 
etmelerine neden olur 
ve evin huzuru bozulur. 
Darren Aronofsky’nin 
yönetmenliğini ve 
senaristliğini yaptığı 
filmin başrollerinde 
Jennifer Lawrence ve 
Javier Bardem yer alıyor. 

THor 3: rAgNAroK
Thor serisinin 2017 yılında izleyiciyle 
buluşacak olan üçüncü filminde, 
yaklaşmakta olan Norse kıyametine 
tanık olacağız. Asgard’tan uzakta, 
evrenin öbür ucunda hapsolmuş 
olan Thor çıkı yolu bulamamaktadır. 
Üstelik güçlü çekici de yanında değildir 
ve Asgard bir yıkımın eşiğindedir. 
Ragnarok zamanı gelmiştir, eğer 
gerçekleşirse bütün Asgardlıları yok 
edecek olan yıkımın sorumlusu ise acımasız Hela’dır. Ancak Asgard’ı 
kurtarabilmek için öncelikle özgür kalmalı, bunun içinde karşısına 
eski müttefiki Hulk’ı çıkaran ölümcül bir yarışmayı kazanmalıdır... 

AY lAv Yu Tuu
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan 
Midyat’ın yaptığı ‘Ay Lav Yu’nun 6 yıl 
arayla gelen devam halkası “Ay Lav Yu 
Tuu” filminde, Amerika’da eğitim alıp 
köyü Tınne’ye dönen İbrahim’in iki kültür 
arasında yaşadıklarını anlatılıyor. TAFF 
imzasıyla gelen filmin zengin oyuncu 
kadrosunda Sermiyan Midyat, Nikki 
Leigh, Ayça Damgacı, Josh Folan, Ayşenil 
Şamlıoğlu, Kevork Malikyan, Tuna Orhan, 
Veysi Aslan, Gizem Karaca ve Bora Akkaş 
yer alıyor.
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cSı loNdoN SErgİSİ
Kriminal olayların araştırılmasında bilimin ve teknolojinin sunduğu imkanları 
deneyimlemek adına sizleri Londra sokaklarına davet ediyoruz. Bir suç mahalindeki 
delillerin nasıl incelendiğini, suç unsuru ve suçlunun teşhisinin nasıl tespit edildiğini, 
gerçek ile sahte materyallerin farklarının nasıl anlaşılacağını öğrenmek sizi diğer 
insanlardan farklı kılacak. Heyecan dolu bir macera ve sıradışı bir deneyim sunacak 
olan CSI London Sergisi, Haziran ayı itibariyle Ankara Podium AVM’de 25 Ekim’e kadar 
ziyaretçilerini bekliyor. 3D modellemeler, sanal gerçeklik simülasyonları, deneysel 
incelemeler ve interaktif etkileşimlerle eğlenceli ve eğitici dakikalar sizleri bekliyor. 
Kripto Kafesi, DNA Analizörü, İmza-El Yazısı Belge İnceleme, Parça Birleştirme, Dilsiz 
Tanıklar gibi 11 farklı etkileşimli etkinlikle bilimi ve eğlenceyi aynı anda yaşama 
fırsatını yakalayacaksınız.

SAHANd HESAmİYAN ProJE SErgİSİ
MAJAZ adlı sergi ile İranlı sanatçı Sahand 
Hesamiyan, BLOK art space‘in Büyük Valide 
Han’da bulunan 53 numaralı proje alanı 
için sanatçı Buşra Tunç ile ortak bir çalışma 
gerçekleştirerek mekâna özgü bir yerleştirme 
yapıyor. Majaz sergisinin bir ayağını oluşturan 
bu yerleşmenin oluşum süreci, detayları ve 
planlarından ilhamla üretilen sanatçının diğer 
eserleri ise BLOK art space‘in Çukurcuma 
mekânında eş zamanlı olarak sergilenecek. Majaz 
proje sergisi 13 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında 
BLOK art space Büyük Valide Han ve BLOK art 
space Çukurcuma mekânlarında gezilebilecek.

bİr KAZı HİKÂYESİ: çATAlHöYüK 
Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma 

Merkezi (ANAMED), Çatalhöyük Araştırma 
Projesi’nin 25. yılını bir sergiyle kutluyor. 21 

Haziran’da açılan “Bir Kazı Hikâyesi: Çatalhöyük” 
sergisi arkeoloji meraklılarını tarihte 9 bin yıllık 

yolculuğa çıkarıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesindeki Çatalhöyük’te yürütülen bilimsel 

çalışmaların üç boyutlu modellemeyle buluntuları 
yeniden canlandırma, kazı alanlarının lazer taraması 

ve VR (sanal gerçeklik) teknolojisiyle Çatalhöyük 
binalarının deneyimlenmesi gibi interaktif 

sergileme yöntemleriyle aktaran sergi 25 Ekim 
tarihine kadar Beyoğlu, ANAMED’de açık kalacak.
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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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