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Sevgi ve Saygılarımla,

için enerji, hayatın her alanında 
olduğu gibi vazgeçilmez bir ihtiyaç 
olarak ön plana çıkıyor. Bir anlık 
kesintinin bile çok büyük emeklerin 
boşa çıkmasına neden olduğu bu 
tarz etkinlikler, çok deneyimli 
ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. 
Ülkemizde bu anlamda gerçekten 
deneyimli ve yetkin firmalar bulunuyor. 
Memnuniyet duyduğumuz bir 
başka nokta ise etkinliklerin prestij 
ve katılımcı deneyimlerini diğer 
detayların önünde tutması. Bu 
anlamda; Türkiye’nin en önemli 
organizasyonları tercihlerini 
ve güvenlerini her daim Aksa 
Jeneratör’den yana kullanıyor. 
Siz değerli ekibimizin yetkinliği ve 
dinamizmiyle beraber Aksa Jeneratör, 
hayata kaldığı yerden devam etmeyi 
vazgeçilmez bir ihtiyaç olarak gören 
tüm tüketici ve kullanıcıların birinci 
tercihi olmayı sürdürüyor.

Değerli çalışanlarımızın başarılı 
çalışmaları ve büyük emekleri ile 
birlikte son haline gelen dergimizin 
bu sayısını keyifle okumanızı temenni 
ediyorum.

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

‘’EN ÖNEmLİ 
ORGANİzASyONLAR 
TERCİHLERİNİ HER DAİm 
AKSA JENERATÖR’DEN 
yANA KuLLANıyOR’’

anayi devriminden bu yana teknoloji, 
insanların her anını bir öncekinden 
değerli kılmak adına her geçen gün 
daha büyük atılımlar gerçekleştirip, 
gelişimini katlanan bir ivmeyle 
sürdürüyor. Endüstriler en başından 
beri tavandan tabana doğru yayılırken, 
bugün geldiğimiz noktada git gide 
teknolojik gelişmeler tüzel girişimlerin 
tekelinden kurtulup, son kullanıcının 
egemenliği altına giriyor. Tarihin son 
kullanıcının talepleri doğrultusunda 
yeniden yazıldığı global dünya, 
bizleri tüketicinin taleplerini daha iyi 
okumaya mecbur kılıyor.
Tüketicinin temiz, ekonomik ve 
kullanışlı ürün deneyimi yaşama 
talebi, içerisinde bulunduğumuz 
jeneratör pazarını da kaçınılmaz 
biçimde etkiliyor. Bu süreç bizleri, her 
an yenilikleri takip etmeye yöneltse 
de biz Aksa Ailesi’ni yenilikleri takip 
eden değil, o yenilikleri yaratan bir 
ekip olarak hayal ediyoruz. Ekibimizin 
donanımı, deneyimi ve heyecanı bizi 
bu konuda geleceğe güvenle bakmaya 
teşvik ederken, rekabette de bir adım 
öne çıkma anlamında temel dayanak 
noktamızı oluşturuyor. 
Yaz aylarıyla birlikte artan etkinlikler Visit us at  
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Aksa, Çorlu’da açtığı 
22’nci satış noktası ile 

kaliteyi ve güvenilir 
unsurları bir arada 

topladı. 

Türkiye’nin her bölgesine 
enerji desteği sağlayan 

Aksa Jeneratör, yeni 
yedek parça satış 

noktasını İkitelli Organize 
Sanayi Bölgesi’nde açtı.

Aksa Jeneratör, enerjisini rüzgar 
ve güneşten alan hibrit jeneratör 

teknolojisini ‘’Bauma İnşaat Makine 
ve Malzemeleri Fuarı’’nda tanıttı.

Aksa, yeni teknolojiye 
sahip portatif 
jeneratörleriyle ev, iş 
yeri ve kamp gibi her 
ortamda enerji ihtiyacınızı 
karşılıyor.

08

10 18

14

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. 
Camekan Sok. No1 D:1 
Galata-Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 465 37 28
www.aristoiletisim.com

Genel Yayın Yönetmeni 
Çınar Ergin
cinarergin@aristoiletisim.com

Yazı İşleri Müdürü 
Cihan Oruçoğlu
cihanorucoglu@aristoiletisim.com

Editörler
Seray Baykan
Deniz Ceren Kaya
editor@aristoiletisim.com

Görsel Yönetmen
Bilal Çavdar
bilalcavdar@aristoiletisim.com

Grafik Tasarım
Berfu Bilen

Basım Yeri
Ömür Matbaacılık
Beysan Sanayi Sitesi 
Birlik Caddesi No: 20 
Beylikdüzü-İST

AKSA JENERİK

2 AKSA JENERİK



Diş teli kullanması gereken kişiler, 
zorluk çekmemek ve estetik kaygı 

duydukları için kullanımdan 
kaçıyor. Özellikle çocukluk yaşlarını 

geçmiş insanlar, bu zorlukla daha 
fazla karşılaşıyor.

Atlas Okyanusu ve ona dökülen Douro 
Nehri’nin kenarına kurulan Porto, dar 
sokakları, tatlı şarap kokuları ve sınırsız 
özgürlük hissi ile sizi mest edecek.
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Güney Amerika’da yaklaşık 6 
milyon kilometrekarelik bir alanı 
kaplayan ve “Yağmur Ormanları” 
olarak da bilinen Amazon 
Ormanları, Brezilya’nın yüzde 
60’ını, Peru’nun ise yüzde 13’lük 
bölümünü kapsıyor.

İş yaşamında 
teknik bilgi 
ve becerinin 
yanında, 
duygusal zeka 
becerilerine 
sahip olmak, 
kişinin 
performans ve 
başarısını olumlu 
yönde etkiliyor.

22
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AKSA JENERATÖR HİBRİT 
TEKNOLOJİ İLE PAzARA GİRDİ

Aksa Jeneratör, tamamen kendi Ar-Ge çalışmalarıyla ürettiği, geleceğin teknolojisi olarak 
gösterilen hibrit jeneratörü ürün portföyüne ekledi. Müşterilerine ekonomik ve çevreci 
çözümler sunmayı amaçlayan Aksa Jeneratör, enerjisini rüzgar ve güneşten alan hibrit 

jeneratör ile yüzde 70’lere kadar yakıt tasarrufu sağlayacak.

J
eneratör sektörünün lideri Aksa 
Jeneratör, enerji üretirken tasarruf 
sağlayan sürdürülebilir çözümler 
sunmaya devam ediyor. AR-GE 
alanındaki çalışmalarının tabanını 

yenilenebilir enerji kaynakları olarak 
belirleyen Aksa Jeneratör, tamamen kendi 
çalışmaları ile ürettiği, enerjisini rüzgar ve 
güneşten alan hibrit jeneratör teknolojisini 
tamamladı.
Daha az yakıt tüketen, düşük ses seviyeli 
ve düşük egzoz emisyonlu hibrit jeneratör 
teknolojisini tanıtan Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker, “AR-GE ekibimiz ile yenilenebilir 

enerji kaynakları üzerine yürüttüğümüz 
başarılı çalışmalar neticesinde hibrit 
Jeneratör projemizi ürün gamımıza ekledik. 
Sürdürülebilirlik artık dünya endüstrisinin 
yüzünü çevirdiği öncelikli konu olarak 
gündemimizde yer alıyor. Biz de dünyaya 
ve çevreye uyumlu üretim yapan bir firma 
olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
entegrasyonuyla ortaya çıkardığımız hibrit 
projemizi sunmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz. AR-GE yatırımlarımız ile 
müşterilerimize her zaman ekonomik, 
inovatif ve çevreci çözümler üretmeye 
devam edeceğiz” dedi.

‘‘Sektörün ihtiyaçlarını anlayıp, ihtiyaçlara göre etkili 
çözümler üreten Aksa Jeneratör özel etkinlikler için geliştirdiği 

‘Sessiz Hibrit Jeneratörler’ ile ağını genişletmeye devam ediyor’’

uzAKTAN TAKİP SİSTEmİ
Yüksek kalitede güç ve etkinlik için tasarlan 
hibrit jeneratör, telekomünikasyon alanında 
kullanıma uygun özellikleri ile sektörde 
faaliyet gösteren firmaların ilgi odağı oluyor. 
Ücra ve yüksek rakımlı aşırı iklim koşullarına 
uygun olan Aksa hibrit jeneratör, Uzaktan 
Takip Sistemi (RMS) yazılım sistemi sayesinde 
kullanıcılara uzaktan erişim ve veri girişlerini 
kontrol etme imkanı tanıyor. Kullanıcılar, 
harita üzerinden kurulum yapılan tüm 
bölgelerin kontrolünü gerçekleştirerek, renkli 
göstergeleri ile durumlarını takip edebiliyor.
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yüzDE 70’E vARAN TASARRuf
Hibrit jeneratör teknolojisinin 
yakıt tasarrufu özelliğine de 
dikkat çeken Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker, “Aksa 
hibrit jeneratör sistemi yakıt 
tüketimini ve bakım masraflarını 
azaltmak üzerine tasarlanmıştır.  
Sunduğumuz hibrit jeneratör 
geleneksel AC kurulumlarına 
kıyasla entegre batarya bankıyla 
yakıt tasarrufunu yüzde 70’lere 
kadar çıkarıyoruz” ifadesini 
kullandı.
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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’DAN DOĞA DOSTu 
üRETİm SüRECİ

Aksa Jeneratör, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaşanabilir bir çevre için sürdürülebilirliğin 
önemine vurgu yaptı. Bu konuda atılacak her adımın geleceğin dünyasını şekillendireceğine 
dikkat çeken Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, özellikle üretici firmaları, çevre konusunun 

küresel bir mesele olduğu bilinciyle hareket etmeye çağırıyor.

T
ürkiye’nin lider jeneratör 
markası Aksa jeneratör, doğaya 
dost yaklaşımlarla faaliyetlerini 
sürdürüyor. İş süreçlerinde 

doğanın ve ekolojik sistemin korunması 
yaklaşımı ile hareket eden Aksa 
Jeneratör, ürünlerinde de “yenilenebilir 
enerji” konusunu öncelikli tutuyor.  İSKİ 
Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatına sahip 
Aksa Jeneratör, üretim tesislerindeki 
atık suları arıtma tesisinde arıttıktan 
sonra çevreye zarar vermeyecek şekilde 
İSKİ’ye deşarj ediyor. Çevre konusunun 
küresel bir sorun olduğuna vurgu yapan 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
‘’Bu doğrultuda attığımız her adım tüm 
dünyayı etkilemektedir. Her firmanın 
ve şahsın bunun bilincinde hareket 
etmesinin yaşanabilir bir gelecek için 

büyük önem taşıdığına inanıyoruz. 
Biz de Aksa Jeneratör olarak çevreci 
çözümler sunmayı amaçlıyor ve bu 
konuda yoğun Ar-Ge faaliyetlerimizi ara 
vermeden sürdürüyoruz” dedi. 

İNSANLARıN SAĞLıĞıNı DA 
KORuyORuz
Üretim süreçlerine ve geri dönüşüm 
üzerine yaptıkları çalışmalara değinen 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
“Kabin ve şaseleri boyamak için 
doğa dostu TGIC-FREE Triglycidyl 
Isocyanurate ve kurşun içermeyen 
polyester toz boya kullanıyoruz. Bu tür 
boya kullanarak hem üretiminde çalışan 
insanların sağlığını koruyoruz hem de 
çevrenin kirlenmesini önlüyoruz” diye 
konuştu.
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D
önemsel ve sürekli enerji ihtiyacını 
karşılamada kullanıcılarına 
kesintisiz enerji desteği sağlayan 
Aksa Jeneratör,  Türkiye’de bulunan 

APC Noktalarına (Aksa Power Center) bir 
yenisini daha ekledi. Trakya’nın önemli 

sanayi bölgesi Çorlu’da açtığı 22’nci satış 
noktası ile kaliteyi ve güvenilir unsurları bir 
arada toplayan Aksa, Türkiye’nin dört bir 
yanında bulunan geniş satış noktaları ile 
kullanıcılara ulaşmaya devam ediyor. Aksa 
Jeneratör, jeneratör sistemleri konusunda 
eğitimli ve uzman kadrosuyla ihtiyaç duyulan 
desteği anında kullanıcılarına sunuyor. Kalite 
standartlarına ve teknik talimatlara uygun 
bakım/onarım hizmetini en uygun fiyatla 
birleştiren Aksa Jeneratör, enerjinizi güvence 
altına alıyor. 

PERİyODİK BAKım HİzmETİ
Dünyanın neresinde olursanız olun 7 gün 24 
saat hizmet desteğiyle ihtiyaç duyulan tüm 
servis desteğini kullanıcılarına sunan Aksa, 
periyodik bakım hizmetiyle jeneratörlerin 
ömrünü uzatıyor ve yüksek kapasite ile 
çalışmasına olanak sağlıyor.

AKSA JENERATÖR’üN yENİ SATıŞ NOKTASı

Türkiye’de bulunan 
yaygın APC Noktaları 
(Aksa Power Center) 
ile müşterilerine 
doğrudan hizmet 
veren jeneratör 
sektörünün lider 
markası Aksa, satış 
ağını genişletmeye 
devam ediyor. 
Türkiye’nin dört bir 
yanına kesintisiz 
enerji desteği 
sağlayan Aksa, 
yeni satış noktasını 
Trakya’nın merkezi 
Çorlu’da açtı.

ÇORLu’DA AÇıLDı

“Trakya’nın önemli sanayi 
bölgesi Çorlu’da açtığı 22’nci 
satış noktası ile kaliteyi ve 

güvenilir unsurları bir arada 
toplayan Aksa, geniş satış 
noktaları ile kullanıcılara 
ulaşmaya devam ediyor.’’
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AKSA’DAN İŞ DüNyASıNA

BüyüK ORGANİzASyONLARıN ADRESİ:

Aksa Jeneratör, Sheraton Grand İstanbul Ataşehir’in enerji 
ihtiyacını karşılamaya başladı. Aksa, 4 adet 825 kVA’lık AD 
825 jeneratörü ile toplam 30 bin metrekarelik kapalı alana 
kurulu 27 katlı otelin kesintisiz enerji kaynağı oldu.

Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa 
Jeneratör, dış alan etkinliklerinde enerji 
ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. 
Aksa, jeneratör ürün grubuyla hem ihtiyaç 
duyulan enerjiyi sağlıyor hem de mevcut 
elektriğin kesilmesi durumda enerji desteği 
vererek kesintisiz eğlenceyi garantiliyor.

S
heraton markasının en üst 
segmenti olan ve dünyadaki 
25 “Sheraton Grand” arasında 
yerini alan Sheraton Grand 

İstanbul Ataşehir, yaşanabilecek güç 
kesintilerine karşı Aksa Jeneratör’ü 
tercih etti. Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker geleceğin iş merkezi Ataşehir’de 
konumlanan ve iş dünyasında önemli 

bir yere sahip olacak Sheraton Grand 
İstanbul Ataşehir ile ilgili olarak, 
“Cevahir Yapı tarafından 80 milyon 
dolarlık bir yatırımla inşa edilen 
Sheraton Grand İstanbul Ataşehir, iş 
dünyasına en konforlu konaklama ve 
toplantı deneyimini sunmayı hedefliyor.  
Misafirlerin yaşanan kesintilerden 
olumsuz etkilenmemesi için kullanılan 

jeneratör büyük önem taşıyor. Bir iş 
oteli olarak her alanda kusursuzluğu 
yakalamaya özen gösteren Sheraton 
Grand İstanbul Ataşehir, Aksa 
Jeneratör’ü tercih etti. Sağladığımız 
4 adet 825 kVA’lık AD 825 jeneratör 
setleri ile iş dünyasının önemli toplantı 
ve etkinlikleri kesintiye uğramadan 
devam edecek” değerlendirmesi yaptı.

ENERJİ DESTEĞİ

Y
azın enerjisi coşkusu festivaller, etkinlikler 
ve şenliklerle zirveye çıkıyor. Yaz aylarıyla 
birlikte dış alana taşınan etkinliklerde enerji 
ihtiyacını karşılamak kesintisiz bir eğlence için 

öncelikler arasında bulunuyor. Ürünleriyle enerji desteği 
vererek yarı yolda bırakmayan jeneratör markası Aksa, 
bünyesinde yer alan dizel jeneratörler ile açık alanda 
enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. 
Büyük tesislerde, otellerde veya konserlerde kullanılan 
dizel jeneratörler, şebeke enerjisine yedek güç kaynağı ve 
sürekli güç kaynağı olarak işlev görüyor. Montaj yapılacak 
alanın ihtiyacına göre açık tip, sessiz kabinli tip, sessiz 
konteynerlı tip olarak gruplandırılan Aksa dizel jeneratör, 
dizel yakıtının parlayıcı özelliğinin olmamasıyla sabit 
tesislerde ve seyyar iş sahalarında sıklıkla tercih ediliyor. 

KİRALAmA OLANAĞı 
Aksa Jeneratör ile kiralama olanağı da bulunan Aksa dizel 
jeneratör, portatif sürekli güç kaynağı olarak festivallerde, 
konser düzenlenen alanlarda, stadyumlarda, film 
setlerinde ve naklen yayın sistemlerinde kullanılabiliyor.

AKSA JENERATÖR
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ANKA mAKİNA, yENİ mAĞAzASıNı

Merkezi Karaköy’de bulunan Aksa Jeneratör APC’si Anka Makina, İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yedek parça ağırlıklı yeni mağazasını açtı.

K
esintisiz enerjinin adresi 
Aksa Jeneratör, satış 
ve yedek parça ağını 
genişletmeye devam ediyor. 

Anka Makina, İkitelli Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yedek parça ağırlıklı 
yeni mağazasını açtı. Güvenilir 
yedek parça desteği sağlayan Aksa, 
bu satış noktası ile kullandığı tüm 
motor tipleri ve elektrik aksamları 
ile ilgili yedek parça çeşitlerini 
kullanıcılarına ulaştırabilecek.

İKİTELLİ’DE AÇTı

J
eneratör pazarının önemli oyuncularından Aksa 
Jeneratör, marin jeneratörleriyle yatların denizden 
karaya transferinde, havuzun ihtiyacı olan 
enerjiyi sağlayacak. Dünyanın en büyük süperyat 
üreticilerinden “Turquoise Yachts”, geçtiğimiz 

günlerde hizmete aldığı yüzer havuz ile taşıma 
operasyonuna başladı. 2 bin 500 ton taşıma kapasitesi 
bulunan yeni yüzer havuzda, yatların denizden karaya 
transferi için gereken enerji, iki adet Aksa RINA klaslı 
AVM320 Volvo motorlu marin jeneratör ile sağlanıyor.

HEm DüŞüK EmİSyONLu HEm ÇEvRE DOSTu
Süperyat pazarına daha iyi hizmet verebilmek 
amacıyla, tesislerini geliştirmeye ve yeni yatırımlar 
yapmaya devam eden “Turquoise Yachts”, İstanbul 
Pendik’teki tersanesine ek olarak Kocaeli’de yer alan 
yeni tesisini tamamladı. Tersane inşaat yatırımına 
ilave olarak, denize indirdiği yüzer havuz sayesinde 2 
bin 500 ton ağırlığındaki yatları Aksa Marin Jeneratör 
enerjisi ile havuzlayabilecek ve her iki tersane 
arasında nakledebilecek. Geliştirdiği mühendisliği, 
düşük emisyonlu ve çevre dostu ürünlerle birleştiren 
Aksa Jeneratör, denizcilik dünyasının en çok tercih 
edilen jeneratörleri arasında yer alıyor.

SüPERyATLAR AKSA 
İLE HAvuzLANıyOR
Turquoise Yachts, yeni yüzer havuzunun taşıma 
operasyonları için, iki adet 320 kW gücünde 
Volvo motorlu Aksa Marin Jeneratör’ü tercih 
etti. Süperyatların havuzlarındaki eğlence, Aksa 
Jeneratör ile kesintiye uğramadan devam edecek.  
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Jeneratör sektörünün lideri 
Aksa Jeneratör, 2015 yılında 
160 ülkede bulunan geniş 
ticaret ağıyla 7 kıtaya 
ürünlerini ulaştırırken, 2016 
yılında ihracat yaptığı ülke 
sayısını arttırmayı hedefliyor.

AfRİKA vE HİNDİSTAN

“2016’da ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ülke 

sayısını artırmak ve Aksa’yı 
farklı ülkelere de duyurmak 

en büyük hedefimiz. Bu 
hedef doğrultusunda; 2016 
yılında özellikle Hindistan 

ve Afrika ülkelerine yatırım 
yaparak büyümemizi 

sürdüreceğiz”

T
ürkiye’deki pazar lideri 
konumunu koruyan Aksa 
Jeneratör’ün, Amerika Birleşik 
Devletleri ve Çin’de üretim 

tesisleri bulunuyor. Aksa Jeneratör’ün 
büyük pazarlarda bulunan ticaret 
ağının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, 
Vietnam, Dubai, Çin, Gana, Irak, Güney 
Afrika, Kazakistan, İngiltere, Cezayir ve 
Singapur’da bulunan satış ofisleriyle yıllık 
cirosu 400 milyon dolara ulaşıyor. 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
jeneratör sektöründe Türkiye’de birinci, 
dünyada ise ilk 5 üretici arasında 
olduklarına dikkat çekerek,
‘’Türkiye’nin en büyük 500 sanayi 
kuruluşu listesinde 2013 yılında 345. 
sırada iken, 2014 yılında 193. sıraya 
yükseldik. Bir yıl içinde 152 basamak 
yükselmek bizim için önemli bir başarı. 
2015 yılında yurt içi ve yurt dışında 
satış ofisi sayımızı artırdık. 2016 
yılında ise bu başarıları devam ettirmek 
istiyoruz. 2016 hedeflerimiz arasında 
pazar payımızı arttırarak Türkiye ve 
global pazarda çift haneli rakamlarda 
büyümeyi öngörüyoruz. 2016’da 
ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını 
artırmak ve Aksa’yı farklı ülkelere de 
duyurmak en büyük hedefimiz. Bu hedef 
doğrultusunda 2016 yılında özellikle 
Hindistan ve Afrika ülkelerine yatırım 
yaparak büyümemizi sürdüreceğiz” dedi.

AKSA JENERATÖR’DE yENİ HEDEfLER

TAm DONANımLı AR-GE mERKEzİ 
Aksa Jeneratör, 2015 yılında yıllık 
cirosunun yüzde 2’sini Ar-Ge 
yatırımlarına ayırdı. 2019 yılı sonunda 
tam donanımlı bir Ar-Ge ve inovasyon 
merkezi kurmayı hedefleyen Aksa, 
böylelikle sektöründe öncülüğünü tüm 
dünyaya kanıtlamak ve her zaman 
inovatif ürünler geliştiren bir yapıya 
kavuşmak istiyor. Tamamen kendi 
imkanları ile üretilen ve jeneratör 
alanında geleceğin teknolojisi olarak 
kabul edilen Hybrit Jeneratörlerin yanı 
sıra kullanıcılara ekonomik alternatifler 
sunan Kojenerasyon ve Trigenerasyon 
sistemlerini tüm dünyaya ulaştırmayı 
hedefleyen Aksa, dünyadaki pazar 
payını daha da yukarılara çekerek Aksa 
kalitesini geniş kitlelerle buluşturmak 
adına çalışmalarını sürdürüyor.

   AKSA KURUMSAL   
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AR-GE alanındaki çalışmalarının tabanını yenilenebilir enerji kaynakları olarak belirleyen Aksa 
Jeneratör, enerjisini rüzgar ve güneşten alan hibrit jeneratör teknolojisini ‘’Bauma İnşaat 

Makine ve Malzemeleri Fuarı’’nda tanıttı. 

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ 
ALmANyA’DA SERGİLENDİ

A
lmanya’nın Münih kentinde 
bu sene 31’inci kez kapılarını 
açan dünyanın en büyük inşaat 
makineleri ve yapı malzemeleri 

fuarı Bauma, 11- 17 Nisan tarihleri 
arasında gerçekleşti.  60 ülkeden 3 bin 
400 firmanın katıldığı fuarda sektördeki 
yeni gelişmeler, son teknolojiye göre imal 
edilen ürünler ve makineler yerini aldı. 
Türkiye’yi temsil eden firmalar arasında 
yer alan Aksa Jeneratör, tamamen kendi 

Ar-Ge çalışmaları ile ürettiği ve jeneratör 
alanında geleceğin teknolojisi olarak 
kabul edilen hibrit jeneratörü dünya 
ile tanıştırdı. Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker, hibrit Jeneratör projesini 
uluslararası katılımın en yoğun olduğu 
Bauma’da dünya ile tanıştırdıklarını 
belirterek, ‘’Aksa Jeneratör olarak, 
AR-GE alanındaki çalışmalarımızın 
tabanını yenilenebilir enerji kaynakları 
oluşturuyor. Sürdürülebilirlik artık dünya 

endüstrisinin yüzünü çevirdiği öncelikli 
konu olarak gündemimizde yer alıyor. 
Biz de dünyanın 7 kıtasına hizmet veren, 
dünyaya ve çevreye uyumlu üretim 
yapan bir firma olarak, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının elektrojen gruplara 
entegrasyonuyla ortaya çıkardığımız 
hibrit projemiz, sıfır emisyonlu toz boya, 
düşük emisyonlu jeneratör gruplarımız 
ile sektörün nabzını tutmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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AKSA BATımATEC 
fuARı’NDA 

ROAD 2 TuNNEL fuARı’NDA yERİmİzİ ALDıK

BAŞARıLı PERSONELLERİmİzE 

Aksa Jeneratör, ‘‘Batimatec 2016 Fuarı’’na katılarak 
bölgedeki fırsatları değerlendirme ve yerinde 
gözlemleme imkanı yakaladı. Cezayir’de gerçekleştirilen 
ve dünyaca ünlü markaların yer aldığı fuarda, Aksa 
Jeneratör yeni ürünlerini katılımcılara sergiledi.

Uluslararası katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği “Road 2 Tunnel Fuarı’’nda Aksa Jeneratör, 
bünyesinde yer alan doğalgaz ve dizel jeneratörleri ziyaretçilere tanıttı.

Türkiye’de bulunan yaygın APC Noktaları (Aksa 
Power Center) ile müşterilerine doğrudan hizmet 
veren jeneratörün lider markası Aksa, başarılı APC 
personellerini İtalya Meccalte ve Çin’de bulunan 
fabrika ziyaretleri ile ödüllendirdi.

E
nerji sektöründe Kuzey Afrika’nın en büyük ve en 
önemli fuarlarından birisi olan ‘‘Batimatec 2016 
Cezayir Fuarı”, 3-7 Mayıs tarihleri arasında Cezayir’de 
yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırladı. Katılımcı 

firmaların ürünlerini tanıttığı fuarda yerini alan Aksa Jeneratör, 
Batimatec 2016 Cezayir Fuarı’nda önemli temaslarda bulundu. 
Fuarda; 30 bin ziyaretçi ve 775 katılımcı yer aldı. 

Y
aptığı yatırımlar ve pazarlama faaliyetleriyle 
istikrarlı büyümesini sürdüren Aksa Jeneratör, 
dünyanın dört bir yanında enerji ihtiyacını 
karşılamaya devam ediyor. Global anlamda 

hedeflerine hızla ulaşan Aksa Jeneratör, başarılı APC 
personellerini İtalya Meccalte ve Çin’de bulunan fabrika 
ziyaretleri ile ödüllendirdi. Aksa Jeneratör, 160 ülkeye yaptığı 
ihracat ve başarılı AR-GE çalışmalarıyla kaliteyi ve güvenilir 
unsurları, çalışanlarıyla birlikte sunmaya devam ediyor.

T
üm dünyanın ilgi ile takip 
ettiği ileri teknoloji projelerinin 
bir araya geldiği “Road 2 
Tunnel Fuarı”, 26-28 Mayıs 

tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti.
Türkiye’de jeneratör pazarının lideri 
olan Aksa Jeneratör de 100’ü aşkın 
ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye’nin en 
büyük ihracatçı firmaları arasında yer 
alarak, fuarda en ilgi çeken şirketlerin 
başında yer aldı. Birçok global 
markanın katıldığı fuarda, Türkiye’yi 
temsil etme geleneğini bozmayan 
Aksa Jeneratör, ürünleriyle ve standıyla 
yoğun ilgiyle karşılandı.

İTALyA vE ÇİN GEzİSİ
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Y
urtdışındaki pazar 
fırsatlarını yakından 
takip eden Aksa 
Jeneratör, 13. kez 

düzenlenen “Gana Wampex 
2016 Fuarı”na katılım 
göstererek, yeni ürünlerini 
ziyaretçilere tanıttı. 1-3 
Haziran tarihleri arasında 
düzenlenen fuarda, sektörün önemli oyuncularından Aksa 
Jeneratör, satış sonrası hizmetlerini de ayrıntılı olarak 
anlatma fırsatı yakaladı. Türkiye ve dünyada 1000’e yakın 
çalışanı ile büyük bir aile olarak yoluna devam eden Aksa 
Jeneratör, her ortam ve koşulda kullanılabilen jeneratörleri 
ile fark yaratmaya devam ediyor.

 K
esintisiz enerjide Türkiye’nin en önemli 
markası olan Aksa Jeneratör, satış ve 
yedek parça ağını genişletmeye ve 
yenilemeye devam ediyor. Son olarak 

Aksa Jeneratör Kağıthane özel APC’si Özatılım 
Makina, yenilenen binasında hizmet vermeye 
başladı. Aksa Jeneratör, her kıtada bulunan bölge 
müdürlüklerine bağlı servis noktalarıyla satış ve 
satış sonrası desteğini sürdürüyor.

S
uudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 9-11 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleşen uluslararası “Saudi 
Power Fuarı”, enerji sektörünün öncülerini bir 
araya getirdi. Aydınlatma, elektrik-elektronik, 

mühendislik, ısıtma, soğutma ve havalandırma 
teknolojileri üzerine birçok konuyu içeren fuarda, Aksa 
Jeneratör yoğun ile ile karşılandı. Saudi Power Fuarı’nda 
önemli temaslarda bulunan Aksa Jeneratör, uluslararası 
birçok fuarda 
ön plana 
çıkmaya 
devam 
ediyor.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Wampex Gana 2016 
Fuarı, enerji ve enerji çözümleri sunan çok sayıda 
firmanın katılımıyla gerçekleşti. Dünyanın ilk 5 
jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör standı 
fuarda, büyük ilgiyle karşılandı.

Türkiye’nin dört bir yanına enerji desteği 
sağlayan Aksa Jenaratör’ün Kağıthane’de yer 
alan Özatılım Makina ve Servis binası yenilendi.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan’ın başkenti 
Riyad’da düzenlenen “Saudi Power Fuarı”nda, enerji 
sektörünün önde gelen firmaları bir araya geldi.

WAmPEX GANA 2016 fuARı’NDA

AKSA AyDıNLıĞı

AKSA KAĞıTHANE 
ÖzATıLım 
mAKİNA&SERvİS 
BİNASı yENİLENDİ

ENERJİ SEKTÖRüNüN 
ÖNDE GELENLERİ
SuuDİ ARABİSTAN’DA 
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E
nerji piyasasında 
dünya dinamiklerini 
yakından takip eden ve 
kullanıcılarına kesintisiz 

enerji sunan Aksa Jeneratör, 
portatif jeneratörleriyle sık sık 
elektrik kesintisi yaşayanların en 
büyük yardımcısı oluyor. Aksa, 
yeni teknolojiye sahip portatif 
jeneratörlerinin kolay taşınabilirliği 
ile birçok ortamda kesintisiz enerji 
sağlıyor. Benzinli ve dizel yakıtlı 
portatif Aksa Jeneratör; yakıt türü, 

faz çeşitleri ve çalışma şekline 
göre çeşitliliğe sahip. Aksa Portatif 
Jeneratör, sessiz ve taşınması 
kolay olduğundan kampta, kısa 
elektrik kesintisine karşı da ev ve 
iş yerlerinde kullanıma uygun bir 
ürün olarak dikkat çekiyor. 

HER ORTAmDA ÇÖzüm 
Bireysel kullanıcıların enerji 
ihtiyacını portatif jeneratörler 
ile karşıladıklarını belirten 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper 

Peker, “Aksa Jeneratör olarak 
portatif jeneratörlerimiz 
ile küçük güçlerdeki enerji 
ihtiyaçlarına her ortamda çözüm 
sunuyoruz. Büyük tesislere 
sağladığımız enerji desteğimizi 
bireysel kullanıcılarımıza 
portatif jeneratörlerimiz ile 
ulaştırıyoruz ve müşterilerimizin 
her ortamda yaşayabileceği 
elektrik kesintilerinden olumsuz 
etkilenmesini önlüyoruz” ifadesini 
kullanıyor.

Bulunduğu jeneratör pazarında güven unsurları ile ön plana çıkan Aksa Jeneratör, 
üstün kalite standartlarıyla da farklılaşıyor. Kullanıcılarına kesintisiz enerji sunan 
Aksa, yeni teknolojiye sahip portatif jeneratörleriyle ev, iş yeri ve kamp gibi her 

ortamda enerji ihtiyacınızı karşılıyor.

PORTATİf JENERATÖRLER İLE

KESİNTİSİz ENERJİ

‘’Aksa Jeneratör;  keşif, 
montaj, nakliye, satış 

sonrası hizmet ve periyodik 
bakım hizmetiyle enerjinizi 

güvence altına alıyor’’

AKSA

   AKSA ÜRÜN  
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Keşif, montaj, servis ve 
nakliye çözümleri ile 
paket servis sunan Aksa 
Kiralama, yaz döneminde 
organizasyonlardan, 
film setlerine, kamp 
etkinliklerinden konserlere 
kadar acil enerji ihtiyacına 
çözüm sağlıyor. 

yAz DÖNEmİNDE ACİL 
ENERJİ İHTİyACıNA ÇÖzüm

K
ullanım alanına göre farklı ürün 
yelpazesiyle hizmet veren 
Aksa, enerji ihtiyacına Aksa 
Kiralama hizmeti ile çözüm 

getiriyor. Aksa Jeneratör, kiralamanın 
yanında satış sonrası hizmet desteğiyle 
de kesintisiz enerjiyi garantiliyor. Aksa 
Kiralama, benzinli ve dizel jeneratör 
gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesi 
ve deneyimli kadrosu ile ihtiyaca göre 
jeneratörü kiralama imkanı sağlıyor. 

Aksa Kiralama, acil enerji ihtiyaçlarına 
ise mobil jeneratörler ile 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.

EN BüyüK fİLO
Jeneratör kiralama konusunda hızlı 

çözümler ürettiklerini dile getiren 
Aksa Kiralama Genel Müdürü Murat 
Dönmez; “1995 yılından beri yurtiçi ve 
yurtdışında jeneratör kiralama faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz. Aksa olarak özellikle 
kiralama tarafında oldukça aktifiz. 
Türkiye’nin en büyük filosuna sahibiz. 
Türkiye’de bin adet kiralamaya hazır 
jeneratörümüz bulunuyor. Türkiye’nin 
büyük şehirlerinde lojistik merkezlerimizle 
hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi. 

AKSA’DAN

S
ürekli ya da yedek güç olarak 
kullanılan jeneratörleri satın 
alırken dikkat edilmesi gereken 
birçok nokta bulunuyor. Bunların 

başında da jeneratörün kullanılacağı 
ortam ve kullanım amacı geliyor.
Jeneratörün kullanılacağı yerin çok 
önemli olduğunu belirten Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker, “Jeneratörü ev 
ve ofis içinde değil sürekli temiz 
hava alan yerde çalıştırmak gerekir. 
Jeneratörün yerleştirileceği zeminin 
uygunluğu kontrol edilerek, konulacağı 
yerin düz zemin olmasına özen 
gösterilmelidir” ifadesini kullanıyor. 

Jeneratörün kullanılacağı yerin güç 
tespitini yaparken uzman kişilerden 
destek alınması gerektiğine de dikkat 
çeken Peker, “Elektrik kesintilerinden 
olumsuz etkilenmemek için önlemlerin 
önceden alınması gerekiyor. Bu 
önlemlerin başında da doğru mekana 
doğru jeneratör tipini seçmek geliyor. 
Bir uzman yardımıyla önce ihtiyaç 
belirlenmeli. Uzun yıllar verimli kullanım 
için de satış sonrası bakım ve tamir 
hizmeti verebilecek güvenilir markalar 
tercih edilmeli. Biz Aksa Jeneratör olarak 
Türkiye’nin dört bir yanında satıştan, 
satış sonrası hizmete kadar jeneratör 

kullanıcılarının her türlü ihtiyacına cevap 
veriyoruz” dedi. 

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

Yaz aylarında elektrik enerjisine fazla yüklenilmesi ile oluşabilecek kesintilere karşı önlemlerin önceden 
alınması büyük önem taşıyor. Bu kesintilerden etkilenmemek için jeneratör satın alacak kişilere önerilerde 

bulunan Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker,  jeneratörün çalışacağı yerin belirlenmesi ve güç tespitinin doğru 
yapılması konusunda uzman yardımı alınması gerektiğini vurguluyor.

AKSA, DOĞRu JENERATÖR SEÇİmİ İÇİN
uzmAN yARDımıNı ÖNERİyOR

   AKSA KURUMSAL  
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Genelde dört pervaneli modellerden 
oluşan drone’lar, kolay kullanılabilmesi, 
hafif ve ucuz olması, kamera ve sensör 
bağlanabilmesi açısından kullanıcıya 
oldukça fazla özellik sunuyor. Drone’lar bir 
süre öncesine kadar uzaktan kumandalı 
oyuncaklar olarak hayatımıza girmiş olsa da 
günümüzde farklı alanlarda kullanılıyor. 

UÇAN TEKNOLOJ İ :

DRONE

“Droneler, yalnızca askeri alanlarda değil sivil alanlarda da 
kullanılıyor. Doğal afetlerin ardından hasar tespiti yapmak, 
arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak ve coğrafik 
bölgeler hakkında veri toplamak bunların başında geliyor’’
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1
898 yılında Nikola Tesla’nın 
patentini aldığı ve adını 
“Teleotomasyon” olarak 
koyduğu insansız hava aracı, 

drone teknolojisinin temeli olarak kabul 
görüyor. Uzaktan kontrol edilebilir 
cihaz anlamına gelen ve Türkçe 
karşılığı “vızıldanmak” olan “drone’lar, 
her ne kadar hafızalarda savaşlar ile 
özdeşleşmiş durumda olsa da amatör 
ve ticari kullanımı ile son dönemlerde 
gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Türkiye 

dahil olmak üzere birçok ülkede yeni 
yasal düzenlemeler ile drone’ların askeri 
savunma ve saldırı dışında kullanım 
alanlarıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 

SİvİL HAyATTA DRONELER
Drone’lar, doğal afetlerin ardından 
hasar tespiti yapmak, arama kurtarma 
faaliyetlerinde kullanmak, teslimat, 
güvenlik, yangın söndürme, doğal 
yaşamı izleme, coğrafik bölgeler 
hakkında veri toplamak gibi birçok 

alanda kullanılıyor. Drone’lar yerden 
yaklaşık 6 metre yüksekliğe kadar 
sabit uçuş modunda uçup, 50 metre 
yüksekliğe kadar çıkabildiği için 
şehirlerin kuş bakışı görüntülerini 
de kaydedilebiliyor. Bunun yanı sıra 
drone’lar, profesyonel kameraların 
dışında çekilmesi zor görüntüleri belli 
bir süreye kadar kaydedip, fotoğraf 
çekme özellikleri sayesinde de 
gazetecilik ve televizyon dünyasında 
kullanılıyor.
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İş hayatının her alanında, insan 
ilişkileri en önemli etken olarak 
karşımıza çıkıyor. Duygusal zekanın 
amacı; iş ve özel hayatta kendini 
tanıma ve geliştirmenin yanı sıra 
ilişkilerde karşılıklı sevgi ve saygının 
öne çıkarılmasından meydana 
geliyor. İş yaşamında teknik bilgi ve 
becerinin yanında, duygusal zeka 
becerilerine sahip olmak, kişinin 
performans ve başarısını olumlu 
yönde etkiliyor.

BAŞARıyı 
GETİRİR

DuyGuSAL zEKA
İŞ HAyATıNDA
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D
uygusal zeka, insanın kendisini 
ve diğer insanların duygularını 
anlayabilme, yeri geldiğinde ise 
karşısındakini yönlendirebilme 

yetisi olarak tanımlanıyor. Son yıllarda 
yapılan araştırmalar, zekanın başarıyı 
yüzde 20’lik bir oranda etkilediği ortaya 
koyuyor. Ayrıca duygusal zekanın; iş, aile 
ve sosyal hayattaki başarı konusunda da 
belirleyici olduğu gözlemleniyor. Zeka, 
oldukça zor değişen bir durum olmasına 
rağmen, duygusal zekanın ve olgunluğun 
geliştirilmesinin mümkün olduğu da 
biliniyor. Zeka, bireysel temele dayanan 
işler yapan ve hiyerarşik sistemde 
çalışanlar için önemli bir değerken, 
duygusal zeka ekip çalışması ve iletişim 
gerektiren ortamlarda olmazsa olmaz bir 
özellik olarak karşımıza çıkıyor. 

İŞ zEKASı
Duygusal zekanın iş yaşamındaki 
başarıda ne kadar önemli olduğu, 
etkileriyle birlikte ortaya konulmuş. 
İyi ilişkiler kurabilme, olaylarla başa 
çıkabilme, tepki verme biçimleri insanın 
her alandaki başarısı için büyük önem 
taşıyor. İş yaşamında çalışanlar, iletişim 
eksikliği, kendilerini ve başkalarını 
doğru olarak değerlendirememe, 
olayları gerçek olmayan açılardan 
görme ve kendilerini kontrol altında 
tutma konusunda zorluk yaşıyor. Bunun 
çözümünde ise kişisel farkındalığı 
artırmak, neye nasıl tepki verildiğini 
anlamak, iletişim şeklini fark etmek, 
hayata bakış açılarını gözden geçirmek 
büyük önem taşıyor. İş zekasında, seri 
olmak, temkinli davranmak, problem 
çözebilmek ve yaratıcılığı geliştirmek 
gerekiyor. En önemli şey ise empati 
becerisini kazanmakta yatıyor.

DuyGuSAL zEKANızı KONTROL 
ALTıNA ALıN
Duygusal zekayı zayıflatan etkenlerin 
en başında; kişinin zayıf ve güçlü 
taraflarını tanıyamama geliyor. Kişi 
kendi duygularının farkında değilse, 
karşısındakinin duygu durumlarını 
anlaması ve ona uygun davranması 
imkansız hale geliyor. Yüksek farkındalık 

yaratma amacı taşıyan duygusal zekayı 
geliştirebilmek, iç dünyayı anlamaya 
çalışmayı, duyguları yönetebilmeyi 
gerektiriyor. Duyguların sistemli bir 
şekilde yönetilmemesi halinde ise 
öfkelenmeler, parlamalar, ani duygu 
değişimlerinin getirdiği ölçüsüz davranış 
ve tutumlar, duygusal zeka seviyesini 
farkında olmadan zayıflatıyor. Bu durum 
da iş hayatını olumsuz etkiliyor. 

DuyGuSAL zEKA vE İŞ HAyATı
İşyerimizde duygusal zekadan 
yararlanarak, duygu durumumuzu 
kontrol altına alabilir ve bu yolla 
uzlaşmayı daha kolay sağlayabiliriz. 
Çalışmalarımızı kontrol altına alarak, 
ekip çalışmasına katkıda bulunursak 
da pozitif bir çalışma ortamı yaratmış 
oluruz. Duygularımızı tutarlı bir davranış 
sergileyerek geliştirirsek, çevremiz ile 
olumlu bir iletişim kurabilir ve ortak 
vizyon geliştirebiliriz. İş stresimizi 
duygusal zeka sayesinde yöneterek 
fırsata çevirebilir, bu sayede iş hayatında 
başarıya çok daha kolay adımlarla 
ilerleyebiliriz.

“İş zekasında seri olmak, 
temkinli davranmak, 
problem çözebilmek, 

yaratıcılığı geliştirmek 
gerekiyor. En önemli şey 

ise empati becerisini 
kazanmakta yatıyor”
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Aksesuarların modası hiç geçmiyor. 
Her geçen gün yenilenen ve günümüz 

trendlerini belirleyen takı tasarımları 
size çok özel anlar vaat ediyor. Bu 

hobi de en önemli şey ise yaratıcılık ve 
araştırma olarak öne çıkıyor. 

KENDİ TAKıLARıNızı

TASARLAyıN
KENDİNİz 
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N
eredeyse insanlık tarihi 
kadar eskiye dayanan takılar, 
eski zamanlarda bir şeyleri 
simgelemek için ya da bir şeyin 

işareti olması için kullanılıyordu. Her 
kadının üzerinde taşıdığı takılar değişiklik 
gösterirken, her biri farklı anlam ve 
isim taşıyordu. Özellikle Antik Mısır 
döneminde kullanılan altın ve altından 
tasarlanan takılar oldukça dikkat çekici 
ve göz kamaştırıcıydı. Takılar, insanların 
yaşam şeklini, hayata bakış açısını ve 
ruh halini yansıtıyordu. Zaman geçtikçe 
ve teknoloji ilerledikçe, takılar kadınların 
vazgeçilmez aksesuarları ve süsleri 
halini aldı. Hatta erkeklerin bile günlük 
yaşantısının birer parçası olmayı başardı. 
Her bireyin kendi tarzını yansıtabileceği 
takı tasarımı, sanat okulları, devlet 
ve özel kursların yanı sıra evlerde de 
hanımların renkli bir uğraşına dönüştü. 

“Her zaman kolaylıkla temin 
edilebilen tasarım ürünleri ile 
göz kamaştırıcı ve tarzınızı 
yansıtıcı ürünleri siz de hobi 
haline getirebilirsiniz”
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GEREKLİ mALzEmELERİ EDİNİN   
Boncuklar: Piyasada çok çeşitli 
renklerde ve boyutlarda bulunan 
boncuklar, cam, plastik, tahta, metal gibi 
birçok materyalden üretiliyor. Ek olarak 
fimo hamurundan, kendi boncuğunuzu 
da yapabilirsiniz. Bunların yanı sıra iğne 
oyasından çiçekler, düğmeler, plastik 
pullar, çakıl taşları, deniz kabukları, deri 
parçaları da kullanabilirsiniz. 
Dizme malzemeleri: Naylon ipler, çeşitli 
kalınlıkta misina, zincirler, organze ve 
saten kurdeleler, teller, deri ya da kadife 
şeritlere boncuklarınızı dizebilirsiniz.
Birleştirme malzemeleri: Takının 
tamamlanmasının ardından, takmak için 
ve boncukları sabitlemek için klips ve 
halkalara ihtiyacınız bulunuyor. 
Çivi: Boncukları takıdan sallandırmak 
için kullanılan, ucunda küçük bir topuz 
bulunan tel, çivi olarak adlandırılıyor. 
Çeşitli uzunlukta ve renklerde 
bulabileceğiniz çiviler, daha çok sallantılı 
ürünler yapmak için işinize yarıyor.
Keçe: Çeşitli renklerde bulabileceğiniz 
keçeler ile takınıza renk katabilirsiniz. 
Ayrıca hazır olarak da satılan keçeden 
boncuklar alarak da tasarımınızı 
gerçekleştirebilirsiniz.
Karga Burun: Zincirleri açıp sıkıştırmak, 
halkaları tutmak, klips takmak, kalın 
telleri düzgün biçimde bükmek için karga 

buruna ihtiyaç duyacaksınız.
Delik Açma Aparatı: Deriye çeşitli 
büyüklükte düzgün delikler açabilmek 
için kullanılır. Eğer bu alete sahip 
değilseniz, ayakkabı ve kemer satan 
mağazalardan temin edebilirsiniz. 
Silikon Tabancası: Cam, metal, ahşap, 
plastik, deri, kumaş gibi ürünlerin 
hepsinde silikonu kullanabilirsiniz. Yapı 
marketlerden, kırtasiyelerden ve hobi 
mağazalarından temin edebilirisiniz.
Diğer malzemeler: Klipsler, çeşitli 
figürlerde metal boncuklar, kum 
boncuklar, misina, koley uçları, boncukları 
saklayacağınız kutular…
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Diş teli kullanması gereken kişiler, zorluk çekmemek ve estetik kaygı duydukları için kullanımdan 
kaçıyor. Özellikle çocukluk yaşlarını geçmiş insanlar, bu zorlukla daha fazla karşılaşıyor. 

DİŞ TELİ 
KABUSUNUZ 

OLMASIN

İ
ş hayatında ya da gündelik hayatta 
çarpık dişlerini saklamaya çalışanlara, 
diş teli takmayı estetik kaygı nedeniyle 
erteleyenlere lingual ortodonti tedavisi 

yeni bir alternatif sunuyor. Tedavi, dişlerin 
iç tarafına yapıştırılan tellerle yapılıyor. İç 
yüzeylere yapıştığı için görünmeyen bu 
tellerle dişlerdeki çarpıklıklar düzeltilirken, 
ağzın görünümü doğal ve estetik kalıyor. 

LıNGuAL ORTODONTİ
Yıllarca görüntüsü nedeniyle diş teli 
takmayı erteleyenler, lingual ortodonti 
yöntemi sayesinde diş telleriyle 
barışıyor. Dişlerin görünmeyen tellerle 
güzelleşmesini sağlayan lingual ortodonti 
tedavi yöntemi, özellikle erkekler 
tarafından tercih ediliyor. 
Yapılan araştırmalara göre, klasik 
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ortodontik tedavi yaptıran erişkin 
bireyler arasında erkeklerin oranının 
yüzde 10, lingual tedavi yaptıranların ise 
yüzde 40’ı kapsıyor. 

EN fAzLA ALT ÖN DİŞLERDE 
GÖRüLüyOR
Çarpıklığın en çok artış gösterdiği 
bölgeler, genellikle alt ön dişler bölgesi 
oluyor. Yaş ilerledikçe, konuşurken ve 
gülerken alt dişler daha çok görünür hale 
geldiği için diş estetiğinin düzeltilmesi 
insanın kendini daha iyi hissetmesini 
sağlıyor. Lingual ortodonti tedavisinde 
kullanılan görünmeyen teller ise 
yalnızca erkeklerin değil, kadınların, 
çocuk ve gençlerin de tedaviye olumlu 
yaklaşmalarını sağlıyor. Bu tedavi ile diş 
teli takmak isteyenler, kararı daha kolay 
verebiliyor.

LıNGuAL ORTODONTİ NEDİR?
Lingual ortodonti, dişlerin düzgün bir 
halde sıralanmaları amacıyla, dişlerin 
iç yüzeyine yapıştırılan kişiye özel 
tasarımlı braket ve ark telleri vasıtasıyla 
yapılıyor. Lingual ortodontide, klasik 
ortodonti tedavisindeki gibi; dişlere 
kuvvet uygulayan tellerin bağlı olduğu 

braketler dişlerin ön yüzeyi ile dudak 
arasında değil, dişlerin dil tarafındaki 
arka yüzeyine yerleştiriliyor. Lingual 
ortodonti sayesinde hastalar, diğer 
insanlar tarafından fark edilmeyecek 
bir şekilde dış görünüşlerinden ödün 
vermek zorunda kalmadan tedavilerini 
tamamlıyor. Diş teli tedavisinde, dişlerin 
bozukluğuna bağlı olarak tedavi süreci 
6 ile 24 ay arasında farklılık gösteriyor. 
Diş tellerine alışma aşamasında yaşanan 
konuşma değişiklikleri de lingual 
ortodonti tedavisi ile en aza iniyor.

DİŞ TELİ TEDAvİSİNDE yANLıŞ 
BİLİNENLER
Çarpık dişler zamanla düzelir: 
En çok yanılgıya düşülen konuların 
başında; çarpık dişlerin zamanla 
düzeleceği geliyor. Üst çene veya 
alt çenesi normalden ileri veya 
geride olan kişiler, üst dişleri alt 
dişlerini çok fazla örten ya da 
hiç örtmeyen, dişleri çarpık veya 
boşluklu olan bireylerin mutlaka 
ortodontik tedaviye ihtiyacı 
bulunuyor. 
Diş teli, çürük ve leke oluşumuna 
neden olur: Ortodontik tedavi 
süresince ağız içerisinde diş 
tellerine bağlı olarak gıda artıkları 
daha çok tutunuyor. Diş teli 
takmadan önce ağız ve diş bakımına 
gösterilen özen, diş teli kullanılırken 
de gösterilirse bu konuda hiçbir 
şekilde sıkıntı yaşanmıyor. 
Dişlerin tel ile yerlerinin 
değiştirilmesi diş köklerine ve 
kemiklere zarar verir: Ortodonti 
tel tedavisinde, dişlere itme ve 
çekme kuvveti uygulanıyor. Ancak 
bu kuvvet, dokuya zarar vermeyen 
kuvvetler olarak biliniyor. Bu 
nedenle dişlerin tel ile yerlerinin 
değiştirilmesi diş köklerine ve 
kemiklere zarar vermiyor. 
yaşça büyük kişiler diş teli 
takamaz, taksa da işe yaramaz: 
Çarpık dişler, yalnızca çocuk 
yaşlarda düzelir düşüncesi doğru 
bilinen bir yanlıştır. Diş teli 
her yaşta takılabilir bir tedavi 
yöntemidir.
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Güney Amerika’da yaklaşık 6 milyon 
kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve 
“Yağmur Ormanları” olarak da bilinen 
Amazon Ormanları, Brezilya’nın yüzde 
60’ını, Peru’nun ise yüzde 13’lük bölümünü 
kapsıyor. Yağmur ormanlarının yarısından 
fazlasını oluşturan ve dünyanın en fazla 
canlı türüne ev sahipliği yapan orman, 
dünyamızın en önemli oksijen kaynağı 
olarak gösteriliyor.

DüNyAmızıN OKSİJEN KAyNAĞı: 

AmAzON 
ORmANLARı
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“Her geçen gün yeni bir canlı türünün 
keşfedildiği bölgede, çok sayıda biyoloğun 

ve doğa bilimcisinin katıldığı bir 
araştırmaya göre yaklaşık 390 milyar ağaç 

ve 16 bin farklı ağaç türü yer alıyor.”
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ünyanın en büyük tropikal 
yağmur ormanları olan Amazon 
Ormanları, yaklaşık 6 milyon 
kilometrelik büyüklüğe sahip. 

Güney Amerika bölgesindeki dokuz 
ülkeyi kaplayan ormanlar, dünyanın en 
fazla biyolojik çeşitliliğine de ev sahipliği 
yapıyor. Her geçen gün yeni bir canlı 
türünün keşfedildiği bölgede, çok sayıda 
biyoloğun ve doğa bilimcisinin katıldığı 
bir araştırmaya göre yaklaşık 390 milyar 
ağaç yer alıyor. Bu ağaçların atmosferdeki 
karbonu emmeleri ve depolamaları aşırı 
iklim değişimlerine karşı dünyayı koruyor. 
Ayrıca bu büyük bölge, birçok yerli 
kabileye de ev sahipliği yapıyor. 
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AmAzON NEHRİ ETRAfıNı ÇEvRELİyOR
Batıdan bakıldığında Büyük Okyanus’a, 
doğudan bakıldığında ise Atlas 
Okyanusu’na dek uzanan Amazon 
Ormanları, neredeyse 6 bin kilometre 
uzunluğa sahip. Brezilya, Peru, Kolombiya, 
Venezuela, Ekvador, Bolivya, Guyana, 
Surinam ve Fransız Guyanası olmak üzere 
dokuz ülkenin sınırlarında bulunan ve 
Amazon Havzası’nın çoğunu kaplayan 
Amazon Ormanları, yaklaşık 6 milyon 
kilometrekarelik bir alana yayılıyor. 
Ormanların yüzde 60’ı Brezilya, yüzde 
13’ü ise Peru sınırları içerisinde bulunuyor.

OKSİJEN DİyARı
Amazon Ormanları, dünyadaki yağmur 
ormanlarının yarısından fazlasını 
oluşturuyor. Dünyada yaşayan farklı 
canlı türlerinin neredeyse yarısının bu 
bölgede yaşadığı tahmin ediliyor. Amazon 
Ormanları, dünyanın ekolojik sisteminin 
işlemesinde en önemli etkenlerden biri 
olarak kabul ediliyor. Dünya üzerindeki 
bitkilerin beşte biri kadarına eş değer 
oksijeni de bu orman üretiyor. 
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“Amazon Ormanları, 
dünyanın ekolojik 

sisteminin işlemesinde 
en önemli etkenlerden 

biridir. Dünya 
üzerindeki bitkilerin 

beşte biri kadarına 
eş değer oksijeni bu 

orman üretiyor.”
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AmAzON ORmANLARı’NıN ÖzELLİKLERİ:
• Amazon Ormanları, dünyanın yüzde 20’lik oksijen ihtiyacını sağlar.
• 40 bin ağaç çeşidi, 2 bin kuş çeşidi ve memeli hayvan, 2 bin 200 balık çeşidi ile 128 bin çeşit 
omurgasız hayvanın yaşam alanıdır.
• Yağmur ormanlarında yaşayan canlı türlerinin tümü keşfedilememiştir.
• Amazon ormanları dünyadaki su kaynaklarının yüzde 20’sini oluşturur. Bunun yanı sıra; dünyadaki 
tüm bitkilerin beşte biri kadar oksijen üretir.
• Amazon ormanlarının en büyük özelliklerinden biri, atmosferdeki karbondioksit dengesini korumasıdır.
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TARİHİ LEzzET İLE BİRLEŞTİREN ŞEHİR:

Portekiz’in kuzeyinde Rio Douro nehrinin ağzında bulunan 
Porto, Avrupa’nın en batısında yer alan şehirlerden bir tanesi. 

Atlas Okyanusu ve ona dökülen Douro Nehri’nin kenarına 
kurulan bu güzel şehir, dar sokakları, tatlı şarap kokuları ve 

sınırsız özgürlük hissi ile sizi mest edecek. 

PORTO
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P
ortekiz’in ikinci büyük şehri olan 
Porto’yu rotanızın vazgeçilmezi 
yapmanız için birçok neden 
var. Porto, her ne kadar büyük 

bir şehir olarak adlandırılsa da insana 
Ege kasabasında geziyor havası veriyor. 
Uygun fiyatları, güler yüzlü insanları ve 
lezzetli yemekleri, Porto’yu güzel kılan 
etkenlerin başında geliyor. Portekiz 

dilinde liman anlamına gelen “Porto”, 
Avrupa’nın pek çok ülkesinde bulunan 
nehirler gibi burada da şehri Douro 
Nehri ile şehri ikiye bölüyor. Nehrin bir 
tarafında “Douro”, diğer tarafında ise 
“Gaia” yer alıyor. 

ALıADOS mEyDANı
Bizans döneminin izlerini taşıyan ve 
birçok tarihi yapının etrafını çevrelediği 
Aliados Meydanı, şehrin en büyük 
meydanı. Etkileyici yapısıyla turistlerin 
uğrak yerleri arasında bulunan meydan 
da çok sayıda hediyelik eşya satan 
dükkan bulunuyor. 

CLÉRıGOS KİLİSESİ / KuLESİ
Aliados Meydanı’ndan sonra sağa 
dönerek yokuşu çıktığınızda ise sizi 
Clerigos Kilisesi karşılıyor. Yüksekliği 

bakımından kule olarak da andıran kilise, 
tepesine çıkıldığında misafirlerine şehri 
kuşbakışı görme imkanı sunuyor. 

PORTO KATEDRALİ
Şehirde yer alan ve muhteşem 
görüntüye sahip olan katedraller, adeta 
şatoları anımsatıyor. Yapıldığı yıllarda 
korunma amaçlı olarak kullanılan Porto 
Katedrali, şehrin en eski ve en dikkat 
çekici yapıtlarından bir tanesi olarak 
dikkat çekiyor. Şehrin maruz kaldığı 
kuşatmalarda, katedralin yağmalamadan 
korunması için gümüş detayların 
hepsinin üzeri alçıyla kapatılmış ve bu 
tarihi yapı bugünlere ulaşmış. 

SAO fRANCıSCO KİLİSESİ
Porto’nun en muazzam gotik yapıtı 
olan kilise, barok iç dizaynı ile 
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tasarlanmış. UNESCO tarafından 
“Dünya Mirası” olarak ilan edilen kilise, 
ziyaretçilerini mest ediyor. Günümüzde 
ibadethane olarak hizmet vermeye 
devam eden Sao Francisco Kilisesi, 
ülke genelinde en çok ziyaret edilen 
kilise olma özelliğini taşıyor.

RıBEıRA BÖLGESİ
Yine “Dünya Mirası” listesinde yer 
alan dünyaca ünlü Ribeira bölgesi de 
Porto’nun vazgeçilmezleri arasında yer 
alıyor. Douro Nehri’nin kenarında yer 
alan Ribeira, rengarenk evleri ve evlerin 
altında yer alan kafeleri, restoranları 
ve minik hediyelik eşya dükkanları ile 
ziyaretçilerini bekliyor. 

PORTO ŞARAP müzESİ
Yüzlerce şarap türünün ve şarap fıçısının 
yer aldığı devasa müzeyi gezmek için 
büyük şarap fabrikalarının turlarına 
katılabilirsiniz. Burada hem yüzlerce şarabı 
keşfedebilir hem de bu şarapların ayrı ayrı 
tadına bakma imkanı bulabilirsiniz. 

LıvRARıA LELLO KüTüPHANE
Tarihi 1850’li yıllara dayanan kütüphane, 
Clerogos Kulesi’ne çok yakın yerde 
bulunuyor. Oldukça büyük ve etkileyici 
olan kütüphanenin mimari yapısı ise göz 
kamaştırıcı… Lonely Planet tarafından 
dünyanın en iyi üçüncü kütüphanesi 
seçilen kütüphane, pek çok rivayete 
göre; 1990 yılında Porto’ya taşınan 
J.K Rowling’e “Harry Potter” serilerini 
yazması için büyük ilham vermiş.

KRİSTAL SARAy BAHÇESİ
1956 yılında yapılan bu parkta, büyük 
kubbeli Crystal Palace (Kristal Sarayı) 
yer alıyor. Günümüzde çok sayıda konser 
ve spor aktivitesinin düzenlendiği 
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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.

 “Sao Francisco Kilisesi, Porto’nun en muazzam gotik yapıtı. 
Barok iç dizaynı ile tasarlanmış mutlaka görülmesi gereken bu 

yapı, UNESCO tarafından “Dünya Mirası” olarak ilan edildi”



bahçe, Romantizm Müzesi, kafeterya ve 
kütüphaneyi de içinde bulunduruyor. 

fOz 
Atlas Okyanusu’nun hemen yanında 
bulunan Foz,  kafe, restoran ve barları 

ile oldukça ilgi görüyor. Huzurlu ve 
sakin vakit geçirmek isteyenlerin 
tercih ettiği Foz’da yürüyüşün ardından 
okyanusun hemen yanındaki kafelerde 
Porto şarabının eşsiz lezzetine 
ulaşabilirsiniz. 

PORTO’DA uLAŞım
Porto, en güzel yürüyerek keşfediliyor. 
Havaalanı ile şehir arası ulaşımı 
ise metro bağlantısı ile sağlanıyor. 
Metroyu kullanabilmek için kart 
almayı unutmayın! Bu kartın içine 
yükleyeceğiniz para ile bütün toplu 
taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz. 

NE yENİR NE İÇİLİR?
Portekizlilere özgü bir tatlı olan 
“Pastel de Nata”, sabah kahvaltılarının 
vazgeçilmezlerinden. Dışı çıtır çıtır, 
içi yumuşak bir tatlı olan “Pastel de 
Nata”, üzerine bol tarçın ve pudra şekeri 
dökülerek tüketiliyor. Deniz ürünleri 
açısından da mükemmel bir şehir olan 
Porto’da en yaygın balık türü “Morina”. 
Morina’nın yaklaşık 15-20 farklı tarifi 
bulunuyor. Ayrıca kılıç balığı, levrek ve 
diğer balık türleri de tüm restoranlarda 
tadılabiliyor. Balığınızın yanında da 
Porto şarabı eşsiz lezzetlere davetiye 
çıkartıyor.

   AKSA GEZİ  
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İÇİmDEKİ müzİK
SHARON m. DRAPER
2 yıla yakın bir süre New 
York Times Best Seller 
listesinde kalan “İçimdeki 
Müzik”, zihinsel engelli kızı 
Melody’yi anlatan yazar 
Sharon M. Draper’ın umut dolu 
hikayesini anlatıyor. Kitapta, 
Melody gibi diğer engelli 
çocuklardan da bahsediliyor 
ve tüm karakterlerin 
davranışları toplumdaki 
insanların engellilere nasıl 
davrandıklarını gerçekçi 
bir biçimde yansıtıyor. Bu 
kitap aslında engelli kişiler 
ile karşılaşıldığında nasıl 
hareket edileceğini ya da 
ne söylemesi gerektiğini 
bilmeyen insanların sadece 
bir “Merhaba” demesinin bile 
yeterli olabileceğini anlatıyor. 

1984 / GEORGE ORWELL
Parti’nin dünya görüşü, onu 
hiç anlayamayan insanlara çok 
daha kolay dayatılıyordu… Her 
şeyi yutuyorlar ve hiçbir zarar 
görmüyorlardı çünkü tıpkı bir mısır 
tanesinin bir kuşun bedeninden 
sindirilmeden geçip gitmesi gibi, 
yuttuklarından geriye bir şey 
kalmıyordu. George Orwell’in kült 
kitabı “Bin Dokuz Yüz Seksen 
Dört”, yazarın geleceğe ilişkin bir 
kâbus senaryosudur. Bireyselliğin 
yok edildiği, zihnin kontrol altına 
alındığı, insanların makineleşmiş 
kitlelere dönüştürüldüğü totaliter 
bir dünya düzeni, romanda 
inanılmaz bir hayal gücüyle, en ince 
ayrıntısına kadar kurgulanmıştır. 
Güncelliğini hiçbir zaman 
yitirmeyen bir başyapıttır; yalnızca 
yarına değil, bugüne de ilişkin bir 
uyarı çığlığıdır.

BARıŞ mAKİNESİ 
ÖzGüR mumCu

Barış makinesi evvela sinirlere, 
ruhlara, zihinlere tesir edecek, 
böylece harp makinelerine el 

sürmek kimsenin aklından dahi 
geçmeyecek. Krallar, sultanlar, 
kraliçeler, tiranlar defedildikten 
sonra, bütün devletlerde ahali 

söz sahibi olacak. İşte o gün bir 
makine dünyaya barışı getirecek. 

Mıknatıs dağının gölgesinde 
hür irade ve kaderin işbirliğiyle 
tanışan Arif Bey, Mösyö Pierre. 

Bir tekerlemenin tekerinde 
dünyayı kateden bitirim yetim 

Celal.  Filozoflar ve kâtipler, 
kibar hanımlar, mihraceler ve 

esirler, ateşi icat edenlerle atomu 
parçalayacak olanlar, ölülerini 

gömmeyi ilk akıl edenlerle 
İskenderiye Kütüphanesi’ni 
yakanlar, hiç aşı olmamışlar, 

bakirler ve seferlerde iskorbütten 
ölmüşler, bir geyiğin avına gidip 

de hiç dönmemişler...
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İNTİHAR Tİmİ / SuıCıDE SQuAD
DC Comics’in çizgi romanı “Suicide Squad”, aynı isimle 
beyazperdeye uyarlandı. Yönetmen koltuğunda David 
Ayer’ın oturduğu yapımda, Margot Robbie, Will Smith, Joel 
Kinnaman, Viola Davis, Jared Leto gibi yıldız pek çok isim 
yer alıyor. Dünyanın en tehlikeli takımını toplamak için, 
hapisteki Süper Güçlü Kötü Adamlar bir araya geliyor. 
Devletin emri ile en güçlü silahlarla donatılır ve gizemli bir 
suç örgütünü yenmeleri için göreve gönderiliyor. Ancak bu 
İntihar Timi, aslında başarılı olmaları için değil, önceden 
işledikleri suçları nedeniyle, sonlarının iyi bitmeyeceği bir 
göreve çıkartıldıklarını ne zaman fark edecekler? Aksiyon 
dolu fantastik yapım, 12 Ağustos’ta seyirci ile buluşacak. 

JuRASSıC CıTy
Gizli tutulan bir laboratuvar, beklenmedik bir zamanda 
hasar görür. Artık Los Angeles, büyük bir tehdit altındadır. 
Merkezden etrafa yayılan yaratıkların hemen durdurulması 
gerekir! Şehrin kaosa sürüklemesini engellemek için bir ekip 
işe koyulur. Bu esnada bir kamyonet dolusu mahkum, başka 
bir hapishaneye transfer edilmektedir. Kamyonetin yolu, 
etobur dinozorlarla kesişince, şehir adeta bir ölüm parkına 
dönüşür! Yönetmenliğini Sean Cain’in üstlendiği yapımda, 
oyuncu kadrosunu Ray Wise, Kevin Gage ve Dana Melanie 
oluşturuyor. Heyecan dolu bilimkurgu filmi, 5 Ağustos’ta 
sinema severlerle buluşacak.
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GECE yARıSı KORKu HİKAyELERİ
Pera Müzesi Blog, Fantazya ve Bilimkurgu 
Sanatları Derneği (FABİSAD) iş birliğiyle 
hazırladığı “Gece Yarısı Korku Hikayeleri” 
isimli yeni hikaye dizisiyle Mario Prassinos’u 
edebiyatla bir araya getiriyor. Pera Müzesi, 
Mario Prassinos: Bir Sanatçının İzinde, 
İstanbul-Paris-İstanbul sergisi kapsamında, 
Türkiye’nin fantastik, bilimkurgu ve korku 
üreticilerini bir araya getiren Fantazya ve 
Bilimkurgu Sanatları Derneği’nin iş birliğiyle, 
yeni ve “tüyler ürpertici” bir hikaye dizisi 
sunuyor. Öyküler, 14 Ağustos’a kadar devam 
edecek sergi boyunca belirli aralıklarla, 
gece yarısı 00:00’da Pera Müzesi Blog’da 
sanatseverlerle buluşacak. 

TüRKİyE SİNEmASıNDA uSTALAR: 
LüTfİ AKAD
İstanbul Modern, Türk sinemasına 
odaklanarak arşiv özelliği taşıyan sergiler 
düzenlemeyi sürdürüyor. Sinemamızın 
100. yılında gerçekleştirdiği “Yüzyıllık 
Aşk: Türkiye’de Sinema ve Seyirci 
İlişkisi” başlıklı araştırma sergisiyle bir 
ilke imza atan İstanbul Modern, şimdi 
de sinemamızın kurucu yönetmenlerine 
odaklandığı bir sergi sunuyor. “Türkiye 
Sinemasında Ustalar” projesinin ilk konuğu 
usta yönetmen Lütfi Akad oluyor. Sergi, 
Türkiye sinema tarihine adını “ustasız usta” 
olarak yazdıran Lütfi Akad’ın sinemasına 
ışık tutarken, yönetmenin filmografisinden 
bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış 
set fotoğrafları, film kareleri, orijinal 
senaryolar ve afişler gibi 100 parçalık arşiv 
malzemesini bir araya getiriyor. Sergi 31 
Aralık 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
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