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Sağladığımız başarı ve edindiğimiz 
tecrübelerle birlikte ödül almak kadar 
bizi mutlu eden bir diğer olay ise başarılı 
projelere destek olmak. Bunun bir örneği 
olarak; İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçekleşen “II. Türkiye-
Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun enerji 
sponsoru olduk. İş dünyasının önemli 
isimlerini ağırlayan etkinlikte bazı Afrika 
ülkelerinin sözcüleriyle de bir araya 
geldik. Bu buluşma sayesinde sadece 
ülkemizde değil, uluslararası pazarda da 
edindiğimiz geniş çevre bir kez daha gözler 
önüne serildi. 
Geride bıraktığımız 2018 yılı içerisinde 
sponsorluk koltuğunda yer aldığımız 
en keyifli çalışmalardan biri ise 
Ege Rallisi’nde gerçekleştirdiğimiz 
enerji sponsorluğu oldu. Açık hava 
etkinliklerinin en büyük destekçisi olarak 
büyük bir kitle tarafından takip edilen Ege 
Rallisi’nin enerji sponsorluğunu üstlendik. 
‘‘Kesintisiz Hayat Aksa” sloganıyla 
çıktığımız bu uzun soluklu yolculukta 
dinamik ve etkili festivallere yer vermeye 
devam edeceğiz. 
Aksa Ailesi’nin bir parçası olup, çıktığımız 
bu uzun soluklu yolculukta başarımıza 
başarı katmamızı sağlayan ailemizin her 
bireyine teşekkür ediyorum. 2019 yılında 
gerek yurt içinde gerekse yurtdışında 
başarımıza başarı katmaya devam 
edeceğiz. 
Yeni yılın ilk dergisini keyifle okumanızı 
temenni ediyorum.

ALPER PEKER
CEO

GEREK TÜRKİYE’DE 
GEREKSE ULUSLARARASI 
PAZARDA AKSA 
JENERATÖR OLARAK 
VERİMLİ GEÇİRDİĞİMİZ BİR 
YILI GERİDE BIRAKTIK. 
2019 YILINDA DAHA DA 
BÜYÜK BAŞARILARA 
İMZA ATMAK İÇİN VAR 
GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ.

Sevgi ve Saygılarımla,

izmet vermeye başladığımız yıldan bu 
zamana kadar sürdürdüğümüz sistemli 
çalışmalarımız, azmimiz ve büyüme 
stratejimiz bizi Türkiye’nin en önemli 
global markalarından biri haline getirdi. 
Yakaladığımız başarı ve başarımızın 
takdir edilmesi bizi daha da büyük 
başarılara davet ediyor. Bu davete olumlu 
cevap vereceğiz ve hayatın her anında 
olmaya devam edeceğiz. 
Bildiğiniz üzere bilime ve teknolojiye 
büyük önem veriyoruz. Geleceğin 
inovatif yatırımlarla şekilleneceğine 
inanan şirketimiz Ar-Ge alanında ciddi 
projelere ev sahipliği yapıyor. Bu vesile 
ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından verilen Ar-Ge merkezi statüsü 
kazanmamızdan dolayı büyük bir heyecan 
duyuyorum. Ar-Ge alanında yürüteceğimiz 
yenilikçi projeler bundan sonra bakanlık 
desteğiyle daha da güçlenecek. Şirketimiz, 
Ar-Ge indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, 
sigorta prim desteği, damga ve gümrük 
vergisi istisnası ve temel bilimler desteği 
gibi avantajlara sahip olacak. 
Yakaladığımız başarıların göstergesi 
olarak çok değerli ödülleri almaya 
hak kazanıyoruz. SAP dünyasına 
yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve güncel 
uygulamaların sektör oyuncuları 
tarafından masaya yatırıldığı, 
kurumsal çözüm ve başarı hikayelerini 
katılımcılarıyla buluşturan SAP Now 
Türkiye Teknoloji Forumu’ndan sektör 
lideri olarak ödülle geri döndük.  
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Aksa Jeneratör sağladığı 
enerji desteği ile açık hava 

etkinliklerinin en büyük 
destekçisi konumunda 

yer almaya devam ediyor. 
Aksa, büyük bir kitle 

tarafından takip edilen 
Ege Rallisi’nin enerji 

sponsorluğunu üstlendi.

Aksa Jeneratör, 2 Ekim’de 
kapılarını açan ve 8 Ekim 

tarihine kadar devam
eden Uluslararası 

Boatshow Eurasia 
Fuar’ında Marin Jeneratör 

grupları ile deniz 
tutkunlarının karşısına çıktı.

Aksa Jeneratör, 4 – 7 
Ekim tarihleri arasında 

Gaziantep’te düzenlenen 
Buildeast yapı malzemeleri 

fuarında yerini aldı. 

Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) ev 
sahipliğinde düzenlenen 
arasında İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşen “II. 
Türkiye-Afrika Ekonomi 
ve İş Forumu”nun enerji 
sponsoru AKSA oldu.
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Masa başında, bilgisayar 
karşısında uzun saatler 

geçiriyor; spor yapmıyorsanız 
ya da genetik olarak kaslarınız 
zayıfsa “Boyun Fıtığı” için risk 

grubundasınız demektir.

İspanyolca’da “Güzel Havalar” 
anlamında olan Buenos Aires, tango 
ve tiyatro gösterileri yıl boyunca 
misafirlerini bekliyor.

28

38
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Hobi niyetine yabancı dil 
öğrenimini seçenler, o dili 
öğrenmenin yanında, öğrendiği 
dilin kullanıldığı ülkeyi tanır, 
orada yaşayan kültürler 
hakkında da bilgiler edinirler.

Logolar, 
markaların 
görünen yüzü 
ve kullanıcıyla 
ilk temas 
noktası olarak 
kabul ediliyor. 
İyi hazırlanmış 
ve beyine 
sinyal yollayan 
renklerden 
oluşan logo 
tasarımları 
sayesinde, 
marka bilinirliği 
her zaman en 
üst seviyelere 
çıkıyor.

26
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Aksa Jeneratör sağladığı kesintisiz enerji ile açık hava etkinliklerinin en 
büyük destekçisi konumunda yer almaya devam ediyor. Aksa, büyük bir 

kitle tarafından takip edilen Ege Rallisi’nin enerji sponsorluğunu üstlendi.

EGE RALLİSİ’NDE KESİNTİSİZ

AKSA ENERJİSİ

“Ege Rallisi’nde hem 
yarışmacıların hem izleyicilerin 

heyecanına ortak olduk. Aksa 
Jeneratör’le enerji hiç bitmiyor”

   AKSA KURUMSAL  
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5 
kıtada faaliyet gösteren ve 
üretiminin yüzde 50’den 
fazlasını ihraç eden Aksa 
Jeneratör, konser, festival 

organizasyonlarına sponsor olmaya 
devam ediyor. Aksa Jeneratör, Ege 
Otomobil Sporları Kulübü tarafından bu 
yıl 28. kez düzenlenen Ege Rallisi’nde 
de enerji sponsoru oldu. 13-15 Temmuz 
tarihlerinde gerçekleşen ve 61 aracın 
katıldığı rallide üç gün boyunca izleyiciler 
ve araç pilotları yarış heyecanı sonuna 
kadar yaşadı. NG Kütahya Seramik 
28. Ege Rallisi’nin sembolik startı, 
13 Temmuz’da saat 19.00’da Çeşme 
Belediyesi önünde verildi. Rallinin ilk 
gününde Çeşme Marina çevresinde 
belirlenen 1,94 kilometre uzunluğundaki 

NG Kütahya Seramik seyirci özel etabı 
geçildi. Rallinin ikinci gününde heyecan, 
saat 13.00’te Fuar İzmir’de başladı. 
Katılımcılar, Efemçukuru ve Gödence 
etaplarında yarıştı. Aksa heyecana ortak 
oluyor. Yıl boyunca farklı alanlardaki 
unutulmaz festivallere sponsorluklarıyla 
destek olduklarını belirten Aksa Jeneratör 
Pazarlama Müdürü Ergün Yılmaz; “Aksa 
Jeneratör olarak spor, eğlence, sanat 
ve etkinliklere enerjimizle destek 
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ege 
Rallisi’nde de hem yarışmacıların hem 
izleyicilerin heyecanına ortak olacağız. 
Aksa Jeneratör’le enerji hiç bitmeyecek. 
“Kesintisiz Hayat Aksa” sloganımızla bu 
tarz dinamik ve etkili festivallere destek 
olmaya devam edeceğiz” dedi.
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Aksa Jeneratör, 4 – 7 Ekim tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen Buildeast yapı malzemeleri fuarında yerini 
aldı. Yurt içi satışlarının yanı sıra yerli bir marka olarak ihracatla da büyümeye odaklanan Aksa Jeneratör, dizel 

motorlu ürün grubuyla fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu.

BUILDEAST’TE AKSA RÜZGARI

B
uildeast Yapı, İnşaat, 
Dekorasyon Malzemeleri 
Fuarı, Gaziantep Sanayi Odası 
(GSO) ile Türk Mühendis ve 

Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) İnşaat 
Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi’nin 
desteğiyle 4 Ekim Perşembe günü 
kapılarını açtı. Gaziantep Ortadoğu 
Fuar Merkezi’nde gerçekleşen fuarda 
yerini alan Aksa Jeneratör, 4 adet dizel 
jeneratör seti ile stant alanında fuarın 
yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı. 
Buildeast Yapı Fuar’ını, Türk inşaat 
sektörünü Orta Doğu ve Afrika’yla 
buluşturan değerli bir fuar olarak 
gördüklerini belirten Aksa Jeneratör 
Gaziantep APC Şube Müdürü Cihat 

Kıratlı, “Gaziantep, Türkiye’nin Orta 
Doğu ve Körfez ülkelerine açılan kapısı 
konumunda bir sınır şehrimiz. Yüzyıllardır 
ticaret merkezi olmuş böylesine önemli 
bir şehirde düzenlenen Buildeast Yapı 
Fuarı, Türk inşaat ve yapı sektörünü 
yabancı müşterilerle buluşturduğu 
için önemli bir görevi üstleniyor. Aksa 
Jeneratör olarak 160 ülkeye ihracat 
gerçekleştiriyoruz ve ciromuzun yüzde 
50’sinden fazlasını ihracattan elde 
ediyoruz. Amacımız ihracatımızı artırarak 
ülkemize katma değer sağlamak’’ dedi. 
Kıratlı şöyle devam etti: ‘’Buildeast 
fuarı gibi ülkemize yabancı müşterileri 
getiren fuarları, yabancı müşterilerimize 
markamızı, kalitemizi ve ürünümüzü 

anlatma şansı bulduğumuz önemli 
platformlar olarak görüyoruz. Bölge 
ticareti açısından etkili bir organizasyon 
olan Buildeast Yapı Fuarı’nda yer alarak 
her zaman odağımızda olan inşaat 
sektörüyle ilişkilerimizin daha da 
güçleneceğine inanıyoruz.” 

DİZEL ÜRÜNLERİMİZ SERGİLENDİ
Fuarda dizel motorlu ürün gruplarıyla 
yer aldıklarını belirten Kıratlı, “Fuarın 
yerli ve yabancı ziyaretçileri, Aksa 
Jeneratör’ün dizel jeneratör setlerini 
yerinde görebilir ve alanında uzman ekip 
arkadaşlarımızdan jeneratör ihtiyaçları 
hakkındaki en doğru bilgiyi alabilirler” 
şeklinde konuştu.

“Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde 
gerçekleşen fuarda yerini alan Aksa 

Jeneratör, 4 adet dizel jeneratör seti ile stant 
alanında fuarın yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırladı”
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S
AP Türkiye tarafından 
gerçekleştirilen ve farklı iş 
kollarının buluşma noktası 
olan SAP Now Türkiye 

Teknoloji Forumu’ndan sektör 
lideri Aksa Jeneratör ödülle döndü. 
SAP dünyasına yönelik yenilikçi 
yaklaşımlar ve güncel uygulamaların 
sektör oyuncuları tarafından masaya 
yatırıldığı, kurumsal çözüm ve başarı 
hikayelerini katılımcılarıyla buluşturan 
organizasyon, 25 Ekim’de Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 
Düzenlenen organizasyonda Aksa 
Jeneratör, müşterinin arıza ve bakım 
taleplerine çok daha hızlı ve çevik tepki 
verilmesini sağlayan CRM Programı 
olan SAP Hybris Dynamo Projesiyle 
‘Yılın Müşteri Deneyimi Dönüşümü’ 
ödülünü almaya hak kazandı. Geliştirilen 
SAP Hybris Dynamo projesiyle Aksa 
Jeneratör; satış, kiralama ve satış sonrası 
işlemlerine bütünleşik olarak tek bir 
sistem üzerinden takip edebilecek. Tüm 
ürün bölümlerinde kayıpsız bilgi takibiyle 
tüketicinin kendi ürününü en verimli 

AKSA’YA YILIN MÜŞTERİ 
DENEYİMİ DÖNÜŞÜMÜ ÖDÜLÜ
Aksa, SAP Now Türkiye Teknoloji Forumu’nda ‘Yılın Müşteri Deneyimi Dönüşümü’ ödülüne layık görüldü.

şekilde kullanmasını sağlayacak olan 
bu projeyle yeni ürün geliştirilmesinde 
müşteri deneyimlerinden 
faydalanılabilecek. Tüm bunların yanı 
sıra endüstri 4.0 ve akıllı makinelerin 
uygulanabilirliği ve denetimi artacak. 

SEKTÖRÜ GELİŞTİRİCİ VE MOTİVE 
EDİCİ
SAP uygulamalarının, şirketlerin 
ihtiyaçlarını belirleme ve hızlı çözüm 
önerileri sunma özelliklerinden sık sık 
faydalandıklarını belirten Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker, “Rekabetin yoğun 
yaşandığı bu dönemde projemizi, 
işleyişimizin ihtiyaçlarına göre 
özelleştirilip geliştirilirken, ölçülebilir 
verilerle iş kalemlerimizi daha hızlı 
çözüme kavuşturacağız. Bu özverili 
çalışmanın sonucu olarak ‘Yılın Müşteri 
Deneyimi Dönüşümü’ ödülüne layık 
görüldük. Bu gibi ödüllerin sektörü 
geliştirici ve motive edici olduğunu 
düşünüyorum. Emeği geçen tüm ekip 
arkadaşlarımı başarılarından dolayı 
kutlarım” dedi.

HER AŞAMADA GÜÇLÜ BİR EKİP
Aksa Jeneratör’ü temsilen ödül törenine 
katılan Türkiye Satış Müdürü ve Proje 
Sorumlusu Emrah Tatarka ise söz konusu 
ödül ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
“Pek çok sistemden oluşan üretim, 
satış ve satış sonrası faaliyetlerimizi 
kontrollü ve verimli bir biçimde 
işletmek ve buna bağlı olarak 
müşterilerimize sunduğumuz 
ürün ve hizmet kalitesini sürekli 
geliştirmek zorundayız. Bu amaçla; 
işleyişimizi daha pratik ve verimli 
hale getirmek için konusunda 
uzman ekip arkadaşlarımızla, Aksa 
Jeneratör kullanım deneyimlerine 
uyumlu ve azami fayda sağlayacak 
olan SAP Hybris Dynamo projemizi 
geliştirdik. Her aşamasında güçlü bir 
ekibin emeği geçen bu projemizin 
ödül alması bizi çok mutlu etti. Tüm 
ekibi gönülden tebrik ederim. SAP 
Hybris Dynamo projesinin sektörü 
de geliştiren bir çalışma olduğunu 
düşünüyor ve fark yaratacağını 
inanıyorum.”
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“Aksa Jeneratör; Tuzla Viaport 
Marina’da gerçekleşen Uluslararası 

Boat Show Eurasia Fuarı’nda 
ziyaretçilerini ağırladı”

T
ürkiye’nin yanı sıra uluslararası 
arenada da adından söz ettiren, 
200’den fazla teknenin katılım 
gösterdiği ve toplamda 50 bin 

kişiden fazla ziyaretçinin beklendiği 
Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı’nda 
Aksa Jeneratör, tekne ve yatlara özel 
olarak geliştirdiği Marin Jeneratör 
serisindeki Cummins Onan ürünleriyle 
yerini aldı. Aksa Jeneratör’ün denizcilik 
sektörüne özel ürün grubuyla bu alanda 
fark yarattığını belirten Aksa Anadolu 
APC Genel Müdürü Ahmet Malkoç, 
“Marin Jeneratör serimizle her boyuttaki 

AKSA DENİZ TUTKUNLARINI BOAT 
SHOW’DA AĞIRLADI

tekneye enerji imkanı sunuyoruz. Birçok 
farklı modeli bulunan Marin Jeneratör 
serimiz, uluslararası denizcilik kurallarına 
uygun olarak üretiliyor ve tamamında 
“CE” sertifikası bulunuyor. Tekne ve 
yat sahiplerinin deniz keyfini kesintisiz 
sürmesi için ürünlerimizle her an 
yanlarında yer alıyoruz” dedi.

Aksa Jeneratör, 2 Ekim’de 
kapılarını açan ve 8 Ekim 
tarihine kadar devam eden 
Uluslararası Boatshow 
Eurasia Fuar’ında yerini 
aldı. Uzun yıllardır katılım 
gösterdiği etkinlikte 
ziyaretçilerini ağırlayan 
Aksa Jeneratör, Marin 
Jeneratör grupları ile deniz 
tutkunlarının karşısına çıktı.
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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde düzenlenen arasında İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleşen “II. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu”nun enerji sponsoru AKSA oldu.

TÜRKİYE-AFRİKA İKİNCİ EKONOMİ VE 
İŞ FORUMU’NUN SPONSORU AKSA

1
0-11 Ekim tarihleri arasında 
“Birlikte Sürdürülebilir bir 
Geleceğe Yatırım” temasıyla 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

(DEİK) ev sahipliğinde İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
gerçekleşen “II. Türkiye-Afrika Ekonomi 
ve İş Forumu”nun enerji sponsoru AKSA 
oldu. Kazancı Grup şirketlerinden Aksa 
Enerji ve Aksa Jeneratör’ün sponsor 
olduğu Forum’da Türkiye Cumhuriyeti 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yanı sıra pek çok Afrika ülkesinin 
Cumhurbaşkanları ile Bakanları 
ağırlanırken; Türkiye ve Afrika’dan 
birçok şirket standıyla yer aldı.

AKSA, AFRİKA’DA GÖREVE HAZIR
Forum’u ziyarete gelen iş dünyası 
mensupları ve ülke sözcüleriyle bir 
araya gelen Aksa yetkilileri, Afrika’ya 
yaptıkları tüm yatırımların Kazancı 
Grup şirketlerinden Aksa Enerji ve Aksa 
Jeneratör için çok önemli olduğunu 
belirtirken, kıtada olası yeni projelere açık 
olduklarının altını çizdi. Afrika ülkelerine 
elektrik götürmek ve onların yaşamlarına 
dokunabilmek için çalışmalarına kesintisiz 
devam edeceklerini aktaran yetkililer, 
Aksa olarak Afrika kıtasına yaptıkları 
enerji yatırımlarını sadece ticari bir 
faaliyet olarak değil bir insanlık projesi 
anlayışıyla yürüttüklerini ifade etti.

AFRİKA’NIN ACİL ENERJİ İHTİYACINI 
ÇÖZÜYORUZ
Aksa Enerji, 2015 yılından bu yana 
Gana, Madagaskar ve Mali’de devreye 
aldığı enerji santralleriyle Afrika’da 
acil enerji ihtiyacı olan ülkelerin 
ekonomik ve sosyal kalkınmalarına 
destek oluyor. Üç kıtadaki üretimiyle 
160 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
Aksa Jeneratör ise üretiminin yüzde 
50’sini ihraç ederek birçok ülkede 
yer alıyor. Türk jeneratör sektörünün 
lideri olarak yıllara dayanan bilgi 
birikimi ve tecrübesiyle Aksa, 
Afrika’daki hakimiyetini artırmaya 
devam ediyor.
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The power of 
independence

Volvo Penta is one of the world’s biggest independent suppliers of engines for 
power generation. It is our business to build and support engines that make the most 
of any OEM’s genset design – a range of reliable, fuel-efficient diesel engines that 
meet a wide span of specific demands. Mobile or stationary. 24/7 or standby. In any 
climate: freezing or scorching, dry or wet, in deep shafts or at high altitudes. Tell us 
your needs and we’ll show you the engine. www.volvopenta.com/industrial

85-800 kVA



Sektöründe küresel çapta ilk 5 firma arasında yer alan Aksa, Güney Afrika’nın madencilik alanında düzenlenen en 
büyük buluşması Electra Mining’e katıldı.

AKSA, GÜNEY AFRİKA ELECTRA 
MINING FUARINDA YERİNİ ALDI

A
ksa Jeneratör, destek 
verdiği fuarlar ve forumlarla 
Afrika kıtasında etkinliğini 
artırıyor. 46 yıldır Güney 

Afrika Cumhuriyeti’nin başkenti 
Johannesburg’da gerçekleşen, dünya 
madencilik sektörünün buluşma 
noktası Electra Mining fuarına katılan 
Aksa Jeneratör, odak pazarlarından 
biri olan Afrika kıtasındaki konumunu 
giderek güçlendiriyor. Üretiminin 
yüzde 50’den fazlasını ihraç ederek 
Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve 
Amerika’daki 14 ofisiyle faaliyet 

çeken stratejik bir sektör olduğuna 
dikkat çekti. Tekel “Güney Afrika 
Cumhuriyeti, Güney Afrika bölgesinde 
tüm operasyonlarımızın merkezi olan 
bir ülke. Johannesburg’da düzenlenen 
Electra Mining Fuarı, bize Güney 
Afrika’da iş birliklerimizi geliştirme 
şansı sağlarken, aynı zamanda hedef 
sektörlerimizden biri olan madencilik 
pazarı paydaşlarına da ürünlerimizin 
ulaştırılması anlamında önemli bir 
noktada bulunuyor” dedi. Afrika 
ile Türkiye arasında özellikle 2010 
yılında kabul edilen ‘Afrika Strateji 
Belgesi’nin hayata geçmesiyle yapılan 
ticaretin 15 yılda 4 katına çıktığına 
ve 2017 yılının sonunda 20,6 milyar 
dolara yükseldiğine dikkat çeken 
Tekel, Aksa Jeneratör olarak Afrika’da 
tüm sektörlerin enerji ihtiyacının 
karşılanmasında daha uzun yıllar yer 
almak istediklerini de sözlerine ekledi.

1972 YILINDAN BU YANA 
DÜZENLENİYOR
Electra Mining, madencilik alanında 
güvenlikten verimliliğe tüm modern 
teknoloji ve inovatif çözümlerin 
sergilendiği büyük bir fuar olma 
özelliği taşıyor. 10-14 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen Electra 
Mining’e katılımcı olarak yer alan 
Aksa Jeneratör, Afrika’nın bu stratejik 
sektöründeki iş birliği olanaklarını 
güçlendirdi.

“Electra Mining, madencilik 
alanında güvenlikten verimliliğe 
tüm modern teknoloji ve inovatif 
çözümlerin sergilendiği büyük bir 
fuar olma özelliği taşıyor.”

gösteren Aksa, Sahra Altı Afrika’nın 
önemli ticaret merkezi olan Güney 
Afrika Cumhuriyeti’ndeki ofisi 
aracılığıyla kıtaya hizmet veriyor.

“AFRİKA, TÜM DÜNYA GİBİ BİZİM DE 
GÖZBEBEĞİMİZ”
Aksa Güney Afrika Ülke Müdürü 
Erkin Tekel dünyanın parlayan yıldızı 
Afrika kıtasının kendileri için büyük 
önem taşıdığına değindi. “Afrika, tüm 
dünya gibi bizim de gözbebeğimiz” 
diyen Tekel, Afrika’da madencilik 
sektörünün tüm dünyanın ilgisini 
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Aksa Jeneratör, 26-28 Eylül tarihlerinde Gana’da gerçekleşen Bölgesel Enerji İş Birliği Zirvesi’ne destek verdi. Batı 
Afrika’da da adından söz ettiren Aksa, kesintisiz enerji için sunduğu çözüm önerileri, sektöre kattığı yenilikler ve 

yurt dışında yakalamış olduğu başarılı üretim ve satış ağıyla dikkat çekiyor.

AKSA, SEKTÖR TECRÜBESİNİ 
BATI AFRİKA’YA TAŞIYOR

A
ksa Jeneratör, dünya 
genelinde katıldığı 
etkinliklerle Afrika pazarı ile 
tüketicinin nabzını tutmaya 

devam ediyor. Aksa, son olarak 26-
28 Eylül tarihlerinde Gana’nın Akra 
kentinde gerçekleşen Bölgesel Enerji 
İş birliği Zirvesi’ne (Regional Energy 
Co-operation Summit) zirve sponsoru 
olarak katıldı. Bölgeden 40’tan fazla 
hükümet heyetini, çok sayıda özel 
sektör temsilcisi ve yatırımcısını 
bir araya getiren zirve, sınır ötesi 
enerji altyapısına ve Batı Afrika’daki 

projelerin finansmanına odaklanan 
yıllık bir yatırımcı toplantısı olma 
özelliği taşıdı.

BATI AFRİKA’YA KESİNTİSİZ ENERJİ
Gana’nın sınır ötesi enerji ticaretine 
öncülük ettiğine vurgu yapan Aksa 
Jeneratör Yurtdışı Satışlardan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Doğan Sarıgül 
“Batı Afrika, her geçen gün enerji 
ihtiyacı artan ve yatırım yapmaya 
fırsat sunan bir pazar. 2001 yılında 
açtığımız ofisimizle giriş yaptığımız 
Batı Afrika pazarında, 2016 yılında 

Aksa Gana şirketini kurarak yerimizi 
sağlamlaştırdık. Zirve sponsoru 
olduğumuz bu etkinlikte Batı 
Afrika’daki deneyimleri paylaşmanın 
yanı sıra bölgesel pazar fırsatlarını 
değerlendirmek için yeni mali ve politik 
araçları uygulamaya yönelik etkileşim 
imkânı yakaladık. Benzer fuar ve 
zirvelere katılarak sektörle bir araya 
gelmeyi önemsiyoruz. Türk jeneratör 
sektörünün lideri olarak yıllara dayanan 
Aksa bilgi birikimi ve tecrübemizle Batı 
Afrika’ya kesintisiz enerji çözümleri 
sunmaya devam edeceğiz” dedi.

“Bölgeden 40’tan fazla hükümet heyetini, çok sayıda özel sektör 
temsilcisi ve yatırımcısını bir araya getiren zirve, sınır ötesi enerji 
altyapısına ve Batı Afrika’daki projelerin finansmanına odaklanan 
yıllık bir yatırımcı toplantısı olma özelliği taşıdı.”
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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.
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İlk jeneratörünü 1984 yılında üreterek faaliyetlerine başlayan ve alanında 
uzmanlaşıp dünyanın ilk 5 jeneratör üretici arasında yer alan Aksa 
Jeneratör, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge 
merkezi statüsünü almaya hak kazandı. Aksa Fabrika Müdürü Kağan 
Coşansu ile kazanılan statünün ne anlama geldiğini, Aksa’ya ne fayda 
sağlayacağını, ne gibi haklar elde edildiğini konuştuk. 

AKSA, BAKANLIK 
DESTEĞİYLE BİLİM 
ÜRETİYOR

A
r-Ge alanında yürüteceği 
yenilikçi projelere bakanlık 
desteğiyle odaklanacak olan 
Aksa, Ar-Ge indirimi, gelir 

vergisi stopajı teşviki, sigorta prim 
desteği, damga ve gümrük vergisi 
istisnası ve temel bilimler desteği gibi 
avantajlara sahip olacak.

Ar-Ge merkezi statüsünü kazanmak 
Aksa Jeneratör’e ne katıyor?
Ar-Ge merkezinin kapsamında yapılacak 
olan projelerdeki harcama kalemleri ve 
Ar-Ge Merkezi personelleri üzerinden 
teşvik ve indirim sağlanıyor. Bu teşvik 
ve indirimler, Ar-Ge kapsamında yapılan 
yenilikçi projeleri desteklemek amacıyla 
veriliyor. 

Bu statünün bir belgesi var mı? Eğer 
varsa Aksa Jeneratör bu belge ile ne 
gibi haklar elde edecek?
Aksa Jeneratör Ar-Ge Merkezi olma 
hakkı kazandı. Bu konuda firmaya 
verilen destek karar yazısı ‘5746 
sayılı Araştırma, Geliştirme ve 
Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanundan’ faydalanılması 
anlamına geliyor. 

Bu statü hangi kriterlere göre 
alınıyor?
Ar- Ge Merkezi; işletmenin organizasyon 
yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde 
örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde 
bulunan ve 15 tam zamana eşdeğer Ar-
Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge 
birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya 
aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir. 
Bu kriterlere göre yapılan başvurular 
onaylanıyor. 

İlgili Bakanlık, Aksa Jeneratör’den 
konuyla ilgili bir talepte bulunacak 
mı?
Ar-Ge merkezleri, TC Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın Değerlendirme 
ve Denetim Komisyonu tarafından en 
geç iki yılda bir denetleniyor. Ar-Ge 
merkezlerinde, yürütülen faaliyetlere 
ilişkin faaliyet raporu, takvim yılını 
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Ar-Ge indirimi: Ar-Ge ve 
Tasarım Merkezleri, proje 
faaliyetleri kapsamında yaptıkları 
harcamaların yüzde 100’ünü 
Kurumlar Vergisi matrahından 
indirebiliyor. 
Gelir Vergisi stopajı teşviki: Ar-
Ge merkezlerinde çalışan Ar-Ge ve 
destek personelinin, bu çalışmaları 
karşılığında elde ettikleri 
ücretlerinin doktoralı olanlar ile 
temel bilimler alanlarından birinde 
en az yüksek lisans derecesine 
sahip olanlar için yüzde 95’i, 
yüksek lisanslı olanlar ile temel 
bilimler alanlarından birinde lisans 
derecesine sahip olanlar için yüzde 
90’ı ve diğerleri için yüzde 80’i 
gelir vergisinden müstesnadır.
Sigorta Primi desteği: Ar-Ge 
personeli ile destek personelinin 
Kanun kapsamındaki faaliyetleri 
karşılığında elde ettikleri ücretleri 
üzerinden hesaplanan sigorta 
primi, işveren hissesinin yarısı, 
Maliye Bakanlığı bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanıyor.
Damga Vergisi istisnası: 
Ar-Ge merkezleri için Kanun 
kapsamındaki her türlü Ar-
Ge ve yenilik faaliyetleri ile 

tasarım faaliyetlerine ilişkin 
olarak düzenlenen kağıtlardan 
damga vergisi alınmıyor. Kanun 
kapsamında Ar-Ge faaliyetlerinde 
istihdam edilen personele 
münhasıran bu görevleri ile ilgili 
olarak yapılan ücret ödemeleri 
nedeniyle düzenlenen kâğıtlar ile 
Kanun kapsamına giren sigortalılar 
için düzenlenecek aylık prim ve 
hizmet belgeleri için damga vergisi 
alınmıyor. 
Gümrük Vergisi İstisnası: Kanun 
kapsamında yürütülen Ar-Ge 
projeleri ile ilgili araştırmalarda 
kullanılmak üzere ithal edilen 
eşya, gümrük vergisi ve her türlü 
fondan, bu kapsamda düzenlenen 
kâğıtlar ve yapılan işlemler damga 
vergisi ve harçtan istisnadır.
Temel Bilimler Desteği: Temel 
bilimler alanlarında en az lisans 
derecesine sahip Ar-Ge personelini 
yeni istihdam eden Ar-Ge 
merkezlerine, bu personelin her 
birine ödedikleri aylık ücretin o 
yıl için uygulanan asgari ücretin 
aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, 
kamu personeli hariç olmak üzere 
iki yıl süreyle, Bakanlık bütçesine 
konulacak ödenekten karşılanıyor.

AR-GE MERKEZİ STATÜSÜ KAZANMAK AKSA’YA NELER KATACAK? 

kapsayacak şekilde ve takip eden yılın 
en geç mayıs ayı içinde Bakanlığa yazılı 
veya elektronik ortamda sunuluyor. Ar-Ge 
merkezinin sürekliliği için Bakanlık sizlere 
her denetim dönemi sonrasında Ar-Ge 
merkezinde yapılması gereken ödevleri 
bildiriyor. Bu ödevler ve Ar- Ge merkezi 
projeleri kapsamında bizleri denetliyor. 

Bakanlığın vereceği hibe ve teşvikler 
hangi sistemle verilecek?
Ar-Ge merkezinizin bağlı olduğu 
‘5746’ sayılı kanun gereğince Ar-Ge 
merkezi süreçleri devam ederken her 
ay Ar-Ge merkezi personelinin Ar-Ge 
merkezindeki çalışma sürelerine göre 
gelir vergisi, sigorta işveren primi ve 
damga vergisi teşvik kapsamında 
oluyor. Ar-Ge merkezine yönelik yapılan 
harcamalar yüzde 100’ünü Kurumlar 
Vergisi matrahından indirebiliyor. Ar- Ge 
merkezinde temel bilimler personel 
desteği kısmı dışında herhangi bir hibe 
ödemesi mevcut değil.

Bakanlık Ar-Ge merkezindeki 
çalışmalara belli bir standart koyacak 
mı?
Ar-Ge merkezlerinde en az 15 tam 
zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam 
edilmesi ve Ar-Ge merkezlerinin konusu, 
süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı 
tanımlanmış program ve projelerinin 
bulunması temel standartları belirliyor. 

Bu merkez bakanlığın merkezi gibi 
mi çalışacak yoksa Aksa Jeneratör 
özelinde mi olacak?
Aksa Jeneratör’ün Ar-Ge Merkezi olarak 
değerlendirilecek.

Bakanlık bu belge ile herhangi bir 
hedef koyacak mı?
Bakanlık, her sene Aksa Jeneratörü 
denetledikten sonra destek karar 
yazısında ödevler belirleyerek bu 
ödevleri gerçekleştirilmesini isteyecek. 
Bu ödevlerin kapsamında Ar-Ge merkezi 
personelinizi yüksek lisansa teşvik 
etmeniz, eğitime göndermeniz, Ar-Ge 
projelerinde akademisyen ile çalışmanız 
gibi ödevler bulunacak.
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ZENGİNLEŞTİRİN
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Yabancı bir dili öğrenmek bazıları için çok zor, bazıları için ise çok kolaydır. Kimileri yabancı dili zorunluluktan, 
kimileri kendini geliştirmek için ve hatta hobi niyetine öğrenir. Hobi niyetine yabancı dil öğrenimini seçenler, o dili 
öğrenmenin yanında, öğrendiği dilin kullanıldığı ülkeyi tanır, orada yaşayan kültürler hakkında da bilgiler edinirler. 

ZENGİNLEŞTİRİN
YABANCI DİL ÖĞRENEREK HAYATINIZI
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D
il öğreniminde pratik yapmak 
şarttır. Kimileri sosyalleşmenin 
dışında sadece kütüphaneye 
gidip öğrenmek istediği 

yabancı dil konusunda kitaplar 
okumayı kimileri ise internetin getirdiği 
olanaklarla farklı kaynaklara ulaşarak 
dilini geliştirmeyi tercih edebilir. 

Yabancı dil öğrenimi keyifli olduğu 
kadar zor bir süreçtir. Bu süreçte en 
iyi tekniği kullanarak yabancı dilinizi 
geliştirmeniz büyük önem taşıyor. 
Yeni bir dil öğrenmenin, gramer ve 
kelime öğrenerek, öğrenilenleri yerinde 
kullanma becerisi edinerek mümkün 
olduğu bilinmektedir.

YABANCI DİLDE OKUYUN
Yeni bir yabancı dil öğrenirken kalın bir 
roman kitabını bitirmeyi hedeflemeniz 
hem sizi sıkacak hem de hevesinizi 
kıracaktır. Haber siteleri, bloglar ve 
günlük yaşam sitelerini takip ederek 
yabancı dilinizi okuma temelinde 
geliştirebilirsiniz. Yabancı dilde okurken 
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tek tek bilmediğiniz kelimeleri sözlükten 
bakmaktansa, minimum yabancı 
kelimelere sözlükten bakarak ana 
temayı anlamanız daha yararlı olacaktır. 

AKILLI TELEFONLARDAN DESTEK 
ALIN 
Hem IOS hem Android tabanlı 
telefonlarda yüzlerce dil öğrenimini 
kolaylaştırıcı ve destekleyici uygulama 
mevcut. Bu uygulamalarda yapacağınız 
kısa alıştırmalar, oyunlar, testler ve 
online iletişim ile yabancı dil bilginizi 
geliştirebilir ve mevcut 
yabancı dil bilginizi 
tazeleyebilirsiniz. 
Toplu taşımada veya 
uyumadan önce 
yapacağınız 30 dakikalık 
uygulamalar bile 
beklediğinizden daha 
fazla sonuç verecektir.

AKSA JENERİK 21



NOT TUTUN
Her şeyi hafızanızda tutamazsanız ve 
yazmak en iyi hafıza tekniklerinden 
biridir. Öğrendiğiniz yabancı dilde en 
çok kullandığınız kelimeleri belirleyin 
ve kelime listesi hazırlayın. Ayrıca 
atasözleri, deyimler ve kalıplar not 
defterinizde olmazsa olmazlardan. 
Not tutmak ve yazmak, yabancı dil 
öğreniminizi  hızlandıracaktır.

ONLINE ÜCRETSİZ KURSLARA KAYIT 
OLUN
İnternette bir çok ücretli ve ücretsiz online 
eğitim veren dil öğrenim kursları mevcut. 
Bu kurslara katılarak farklı metotlarla 
yabancı dilinizi geliştirebilirsiniz. Hatta 
bazı kurslar size katılım ve başarı 
sertifikası bile sağlayabiliyor.

“Farklı kültürler tanımaktan 
ve farklı kültürdeki insanlarla 

iletişime geçmekten keyif alan 
bu kişiler bu yolla dünyalarını 

zenginleştirirler.”

HATA YAPMAKTAN KORKMAYIN
Yabancı bir dili öğrenen herkes 
hata yapabilir, bu çok normaldir. En 
kolay yabancı dil öğrenen kişiler, 
bu konuda hiç çekinmeden atak 
davrananlardır. Kelime haznesi 
zorlanarak zor cümleler kurmak 
yerine, basit cümlelerle birçok şey 
anlatılabilir.
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Logolar, markaların görünen yüzü ve kullanıcıyla ilk temas noktası olarak kabul ediliyor. İyi hazırlanmış ve beyine 
sinyal yollayan renklerden oluşan logo tasarımları sayesinde, marka bilinirliği her zaman en üst seviyelere çıkıyor. 

En iyi ve akılda kalıcı logoların genelde zekice çözülmüş, yaratıcı ve bir fikirden yola çıktığı biliniyor. Sürekli 
karşımıza çıkan ve dünyaca ünlü olan logoların hikayelerini sizler için derledik.

LACOSTE
Firmanın isim babası 

olan Fransız Rene Lacoste, ünlü bir 
tenisçi ve aynı zamanda modacıydı. 

1926’daki şampiyonayı kazandığında 
üzerinde kendi tasarımı olan beyaz 

bir gömlek vardı. Bu gömlek, nemi 
tutmaya yarayan hafif kumaştan 
yapılmış bir gömlekti. 1927’deki 

Davis Kupası sırasında, timsah derisi 
bir bavul üzerine oynadığı bir bahis 

yüzünden Amerikan basını kendisine 
‘timsah’ lakabını takmış. Arkadaşı 

Robert Geore, kortlarda giydiği 
kıyafete bir timsah resmi çizmiş ve 

logo böyle oluşmuş.

LEVI’S
24 yaşındaki Alman göçmeni Levi Strauss, 

New York’tan San Fransisco’ya tekstil 
ürünüyle yola çıkar. Strauss ona çadır ve araba 
örtüsü için branda bezi olduğunu söyleyince 
“Pantolon getirmeliydin!” diyerek yeterince 

dayanıklı pantolon bulamadığından bahseder. 
Bunun üzerine, Levi Strauss 1873’te dikişli 

cep modelini kullanmaya başlar.

LEGO
Dünyanın en büyük 
oyuncak üreticilerinden 
biri olan LEGO’nun ismi, 
Danimarka dilinde ”İyi 
oyna” anlamına gelen 
”Legt godt” söyleminin 
birleştirilmesinden türemiş. 
Lego kelimesi, Latincede 
ise ”Birleştiriyorum” 
anlamına geliyor.

MICHELIN
Edouard Michelin 1984’te 
bir fuarda üst üste yığılmış 
otomobil lastiklerini 
görünce “kolları da olsa 
adama benzeyecek” demiş. 
Reklamcısına lastiklerden 
yapılmış bir adam çizimi 
siparişi vermiş. Bibendum 
adı verilen lastik adam 
böyle doğmuş.

EFSANE LOGOLARIN 
BILINMEYEN HIKAYELERI

AKSA JENERATÖR
Aksa Jeneratör üretimine 1980 li yıllarda başlamıştır. Bu süreç içerisinde Aksa Çatı 
markası altında Aksa Makine olarak üretilen ürünler 1994 yılından itibaren Aksa 
Jeneratör markası ile üretilmeye başlanmıştır. Marka Logosu bu süreç içerisinde 2 
defa değişime uğramış ve bugün kullanılan son halini almıştır. En son 2005 yılında 
değişime uğrayan logo halen kullanılmaktadır. Logodaki renkler mavi gökyüzü ve 
yeşil yer yüzünü ifade etmektedir. Logo da siyah zemin üzerine kurgulanan karma 
büyük küçük kullanımı ile aksa ifadesi; kararlılığı ve yenilikçiliğe vurgu yaparken 
markanın müşteri odaklılığını ve samimiyetini de ayrıca ifade etmeye çalışmıştır.

24 AKSA JENERİK

   AKSA TEKNOLOJİ  



AUDI
Amblemdeki dört yüzük 
araba birliği için bir 
araya gelip ittifak kuran 
dört firmayı simgeliyor. 
Audi ismi, firmanın eski 
yöneticilerinden olan 
mühendis August Horch 
tarafından verildi. Markaya 
kendi ismini vermeyen 
Horch, Latince’deki karşılığı 
olan Audi’yi buldu.

COCA COLA
Coca Cola’nın mucidi 
Dr. Pemberton’un 
ortağı ve aynı zamanda 
muhsebecisi Frank 
Robinson, iki C harfinin 
mükemmel bir estetik 
yaratacağını düşünmüş 
ve kendi el yazısıyla 
Coca Cola’nın bugüne 
kadar değişmeden 
gelen logosunu 
yaratmış. Logonun 
anlamını “Nefis ve 
taze” olarak belirtiyor.

FERRARI
Birçok insanın rüyalarını süsleyen 
Ferrari araçlarının logosundaki 
şaha kalkmış at, ilk olarak 1. Dünya 
Savaşı’nda savaş pilotluğu yapmış 
olan ve İtalyanların halk kahramanı 
olarak kabul ettiği Francesco 
Barracca tarafından kullanılmış. Bu 
sembolü uçağının gövdesine kazıyan 
Barracca’nın annesi olan Kontes, 
firmanın yaratıcısı Enzo Ferrari’ye bu 
sembolü logo olarak kullanmasının 
ona şans getireceğini söylemiş ve 
Enzo Ferrari de bunu kabul etmiş. 
Böylece ortaya bugün çoğu insanın 
rüyalarını süsleyen bu logo çıkmış.

NIKE 
Dünyanın en büyük markalarından 
biri olan Nike, adını aynı 
isimdeki Yunan zafer tanrıçası 
Nike’dan alıyor. Firma Jeff Johnson, 
bir gece rüyasında Yunan tanrısı 
Nike’ı görür. Patronu Phil Knight, 
ürettiği ürün için ‘Dimension 6’ adını 
kullanmayı düşünürken, bu rüya 
markanın isminin değişmesinde 
etkili olur. Ünlü spor mağazası Nike 
adını alırken, logo da 35 dolara bir 
öğrenciye yaptırılır. Logo, soldan 
sağa adım adım zafere koşan bir 
sporcuyu tasvir etmektedir.

OPEL
21 Ocak 1863’te girişimci 
Adam Opel tarafından 
kurulan Opel, önceleri 
sadece dikiş makineleri 
ve bisiklet üretiyordu. 
1899 yılında otomobil 
üretmeye başlayan firmanın 
amblemdeki tekerlek 
güveni, şimşek ise hızı 
simgeliyor.

MERCEDES-BENZ
Alman mühendisliğinin 
namına nam katan 
otomobil firması 
Mercedes-Benz’in logosu, 
ortadaki yıldız tarafından 
üç parçaya ayrılmış. 
Bu sembolle; 3 farklı 
alanda yani kara, hava 
ve denizdeki hakimiyete 
ve kaliteye gönderme 
yapılmıştır.
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İ
nsanlık tarihi boyunca  özgün 
düşünebilen, yaratıcı bir 
beyin diğerlerinden her zaman bir 
adım önde. Tüm dünyada kabul 

gören orjinal bir fikir bulamasak da 
yaratıcı düşünce ile kişisel ve günlük 

problemlerimizi çözebiliriz. Çoğu insan 
yaratıcı olamayacaklarını düşünürler 
fakat yanılırlar. Beynimizi gerekli 
şekilde eğiterek şu an olduğumuzdan 

daha yaratıcı olabilir ve her gün 
daha da yaratıcı olmayı başarabiliriz. 
Gayret gerektiren fikirler daha çok ve 
daha iyi fikirler üretmeyi sağlar. Her 
zaman akışkan fikirleri daha kolay elde 
etmenin bir yolu vardır. Bu sürecin bir 
parçasıdır. İşte daha yaratıcı olmak için 
beyninizi eğitmenizi sağlayacak birkaç 
yöntem.

SONUÇLARI UNUTUN
Önemli olan izlediğiniz yoldur, sonuç 
değil. Bir fikri şekillendirdiğiniz 
süreçten keyif almak size alternatifler 
yaratmak için özgürlük alanı tanıyacak 
ve fikirlerinizi daha genişçe ifade 
edebilmenize yarayacaktır. Sonuç 
meyvelerini alabilmeniz için bütün 
dikkatinizi vermeniz gereken bir yaratıcı 
sürecin sonunda elde edilir.

Yaratıcı beyinlerin her zaman çok 
değerli olacağı kaçınılmaz bir gerçek. 
Diğer bir yandan yaratıcılık günlük 
hayatımızdaki küçük ve büyük 
sorunları çözmemize yardımcı 
olabilirken aynı zamanda “normal” 
yollarla çözülemeyen sorunları da 
maharetli bir biçimde çözmemiz için 
yardımcı olur.

BEYNİNİZİ 
GELİŞTİREBİLİRSİNİZ

DAHA MUTLU BİR YAŞAM İÇİN 
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“Hem kendiniz, hem de ilişkiniz için 
yapabileceğiniz en iyi şey kendine 

vakit ayırmaktır. Kendinizle baş 
başa kaldığınız zaman, ruhunuzu 

dinlendirecek, aynı zamanda 
besleyecek ve hayata sağlıklı 

bakmanızı sağlayacaktır.’’

ELEŞTİRİLERİ DİNLEMEYİN
Yaratıcı insanlar dışarıdan gelen ya da 
kendi kendilerini sabote ettikleri onlara 
yaramayan eleştirileri dinlememelidirler.  
Eleştiri ya da özeleştiri düzgün 
düşünmenize engel olur. Enerjinizi 
bunlara harcamayın. Kendinize karşı 
merhametli olun ve kendinizi yaratmak 
için özgür bırakmaya cesaretiniz 
olsun. İşi çok fazla elinize yüzünüze 
bulaştıracaksınız ama yalnızca akışa izin 
verirseniz bir şeyler elde edersiniz.

RAHATLAYIN
Stres yaratıcılığın baş düşmanlarından 
biridir. Az stres, başladığınız bir şeyi 
bitirmeniz için size yardımcı olabilir. Ama 
iş yaratmaya geldiğinde rahat olmalısınız. 
Neden çoğu insanın aklına o harika 
fikirlerin duşta, yürüyüşte ya da bulaşık 
yıkamak gibi basit şeyler yaparken 
geldiğini sanıyorsunuz? Çünkü o anlarda 
kafaları rahat oluyor.

DÜŞÜNCELERİNİZİ KAYDEDİN
Fikre sahip olmak başka bir şey, ona 
şekil vermek başka bir şeydir. Bir fikri 
şekillendirmek zaman alabilir ve bazen 
bir fikir en olmadık zamanda aklınıza 
gelir. Eğer fikrinizi yazarsanız iki şey 
elde edersiniz: ilk olarak, unutmazsınız. 
İkincisi, diğer şeylere daldığınızda aklınızı 
meşgul etmez. Fikirlerinizi kağıda dökmek 
üzerinizden baskıyı alacak ve o fikre ihtiyaç 
duyduğunuzda dönmenizi sağlayacaktır.

OKUYUN
Beyni en çok uyaran aktivitelerden biri 
okumaktır. Okumak bazı açılardan size 
deneyim kazandırır. Ayrıca okumak 
beyninizde nöroplastisite denen yeni bir 
nöronsal bağlantı sisteminin kurulmasını 
sağlar.

MEDİTASYON YAPIN
Fiziksel ve ruhsal açıdan rahatlamamızı 
sağlayan meditasyon, yaratıcı sürecimize 
de katkı sağlar. Hatta farkındalık olarak 
bilinen meditasyon türü bizi bir 
düşünceye odaklanmamız ve asıl 
amacımızdan sapmamamız için eğitir. 
Bu yaratıcı süreçte kullanılabilecek çok 
önemli bir özelliktir.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM SÜRÜN
Alkol, sigara, uyuşturucu, tekdüze bir 
hayat ve kötü beslenme düzeni genel 
olarak beynin baş düşmanlarındandır ve 
bu durumdan özellikle de yaratıcı taraf 
etkilenir. Vücudunuzdan kötü maddelerin 
atılmasını sağlamak ve egzersiz yapmak 
enerji seviyenizi ve yaratıcılığınızı 
artıracaktır.

YAŞADIĞINIZ PROBLEME BAŞKA BİR 
AÇIDAN BAKIN
Karşılaşabileceğiniz tüm sorunlar birden 
fazla şekilde belirebilir. Hatta bazen 
sorunun çözümü yaratıcı bir çözüm 
bulmakta değil ama probleme yaratıcı ve 
farklı bir açıdan bakmaktadır.
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BOYUN FITIĞI 
HAYATINIZI 

KABUSA 
ÇEVİRMESİN

Masa başında, bilgisayar karşısında uzun saatler geçiriyor; spor 
yapmıyorsanız ya da genetik olarak kaslarınız zayıfsa “Boyun 
Fıtığı” için risk grubundasınız demektir. Saatlerce bilgisayar 
karşısında çalışmak ve hareketsizlik sonucu ortaya çıkabilen 

boyun fıtığı, pek çok kişinin yaşam kalitesini etkiliyor.
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B
oyun fıtığı genellikle 
30 yaş ve üstü ortaya 
çıkan hastalık olarak 
biliniyor. Boyun fıtığı; 

zorlama ve ağır kaldırmayla 
ortaya çıktığı gibi büyük 

ölçüde stresle beraber gelen 
sinir kasılmaları da boyun 
fıtığına neden olabiliyor. 
Boyun fıtığı belirtileri, 
yalnızca boyundaki ağrıyla 
anlaşılıyor. Uzun süre 
masa başında oturmak, 
bilgisayar başında oturmak, 

yanlış bir harekette bulunup 
kaslarınızı zedelemeniz gibi 

birçok nedeni olan boyun fıtığı; 
tedavi edilmediği takdirde felç 
kalma gibi ciddi sorunlara yol 
açabiliyor. Boyun fıtığı; yapısal 
özelliklere, genetik faktörlere ve 
sigara kullanımına bağlı olarak 
da görülebiliyor. Özellikle genç 
yaşlarda sigara kullanımında 
bulunan kişilerde boyun yapısının 
kısa sürede bozulduğunun 
gözlemlendiğini söyleyen doktorlar, 
sigara kullanımına başladıktan 
sonra 5 yıl içerisinde boyun 
fıtığı vakalarıyla karşılaştıklarını 
belirtiyorlar. Boyun fıtığı sonradan 
gelişen bir hastalık olduğu gibi 

“Boyun fıtığı sonradan gelişen bir hastalık olduğu gibi genetiğe de 
bağlı bir hastalıktır. Ailede boyun fıtığı vakaları varsa diğer kişilerin 

boyun fıtığı olma riski fazla oluyor. Bu kişilerin yastık seçimlerinde 
dikkatli olması, ortopedik yastık tercih etmeleri gerekiyor.”
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genetiğe de bağlı bir hastalık olarak 
biliniyor. Ailede boyun fıtığı vakaları 
varsa diğer kişilerin boyun fıtığı olma 
riski de fazla oluyor. Bu kişilerin yastık 
seçimlerinde dikkatli olması, ortopedik 
yastık tercih etmeleri gerekiyor.

BAŞ AĞRISI YAPAR
Ense kaslarının kasılmasına neden 
olan boyun fıtığı, baş ağrınızın 
sebebi olabilir. Baş ağrıları genelde 
uykusuzluk, stres, göz hastalıkları, 
sinüsler ya da genetik hastalıklardan 
kaynaklanabileceği gibi boyun fıtığı 
belirtileri arasında da karşınıza çıkabilir. 
Bu durumda ağrınızı hafifletmek için ılık 
bir banyo yapabilirsiniz. 

BOYUN FITIĞININ BELİRTİLERİ
l Ensede ağrı, kas spazmı, boyun 
hareketlerinde kısıtlılık
l Boyun, sırt, kol ve omuzlarda ağrı
l Kollar ve/veya ellerde uyuşma hissi 
l Baş dönmesi, kulak çınlaması, 
gözlerde sinek uçuşması, bulantı, 
konsantrasyon bozukluğu
l Kol ve/veya ellerde kas gücü 
azalması
l Ağrı (özellikle gece uykusunda aşırı 
artar)

BOYUN FITIĞI TEDAVİSİ
Boyun fıtığı tedavisi eğer hastalık hafif 
şiddette ise istirahat, stresten uzak 
bir yaşam, ağrı kesici ilaçlar ve fizik 
tedavi ile yapılır. Ancak boyun ve kol 
ağrıları ilaç ve fizik tedaviye rağmen 
geçmiyorsa, hastaların kollarında 
uyuşukluk, kuvvet azlığı varsa hastanın 
ameliyatla tedavi edilmesi gerekebilir. 
Günümüzde boyun fıtığı ameliyatları 
daha başarılı bir şekilde yapılabiliyor.

“Boynu uzun ve ince olan 
kişiler, boynu kısa olan 

kişilere oranla daha fazla risk 
altındadır. Bunun nedeni ise 

uzun ve ince boyuna sahip 
olan kişilerin kas yapılarının 

daha zayıf olmasıdır.’’
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UCUZA
SEYAHAT ETMEK 
SİZİN ELİNİZDE
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Güvenilir ve hızlı seyahat etmenin en iyi yolu 
şüphesiz havayolu. Sık seyahat edenlerin 

en büyük gayesi ise uygun fiyata uçak bileti 
bulmak. Uçak bileti denilince akla hemen 

yüksek fiyatlar gelse de bu durumu genellemek 
yanlış olur. Birkaç basit noktaya dikkat ederek 

ve çeşitli yöntemleri uygulayarak ucuz uçak 
biletine sahip olabilirsiniz. 
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UC
UZ

BİLET

UCUZ

BİLET
“Günden güne artan hava yolu 
firmaları sayesinde ucuz bilet 
bulmak oldukça kolaylaşıyor. 
Kampanya ve indirimlerle her 

an farklı bir destinasyona uygun 
bilet bulmak mümkün.”
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UC
UZ

BİLET

FİYAT KARŞILAŞTIRMASI YAPIN
Fiyat karşılaştırması yapmak, ucuz 
bilet bulmak için oldukça önemli. Pek 
çok farklı hava yolu firması bulunduğu 
için gideceğiniz yere her biri farklı 
fiyat uyguluyor. Gideceğiniz rotaya 
karar verince uçak bileti karşılaştırma 
siteleri ile aramaya başlayın. Web 
sitelerin yanı sıra sosyal medya 
hesaplarını da oldukça iyi takip etmek 
gerekiyor. Bazı firmalar yalnızca sosyal 
medya üzerinden bile kampanyalar 
düzenleyebiliyor. Bu özel indirimlerden 
yararlanmak için, e-bültenlere kayıt 
olmak iyi bir tercih olabiliyor.

BİLETİNİZİ ERKENDEN ALIN 
Erken rezervasyon ucuza bilet satın 
almak için oldukça faydalı. Gidilecek yer 
ve tarihler belliyse, vakit kaybetmeden 
erkenden araştırmaya başlayıp bilet 
bakmak gerekiyor. Böylelikle 
oldukça uygun fiyata bilet bulma 
şansı da yükseliyor. En uygun uçak 
biletleri, seyahat tarihinden 27 hafta 
önce, yani seyahatin 6-7 ay öncesinde 
bulunabiliyor. Her ne kadar haftalar 
öncesinden biletlere bakmak gerekse 
de kimi zaman son anlarda bile bir 
kampanya yakalama fırsatı her zaman 
bulunuyor.

UCUZ

BİLET
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FARKLI GÜNLERE ŞANS TANIYIN 
Uçuş günü ve saati konusunda esnek 
olmak, pek çok avantajı da yanında 
getiriyor. Tatil günlerinden önce ve çok 
tercih edilmeyen sabah saatlerinde çok 
daha uygun fiyata bilet bulunabiliyor. 
Yaz uçuşları, yüksek sezon olması 
nedeniyle daha pahalı. Gidilecek tarihten 
birkaç gün önce veya sonraya bakmak, 
birbirinden farklı saatlere göz gezdirmek 
bu fırsatları yakalamak için yeterli oluyor. 
Bu durum tabii ki sadece gün ve saatlere 
bağlı değil. Gidilecek yere göre de bilet 
fiyatlarında ciddi değişimler olabiliyor. 

FİYATA GÖRE ROTA SEÇİN
Genelde resmi tatil dönemlerinde artan 
seyahatler dolayısıyla iyice el yakan 
fiyatlar, pek çok kişinin tatil planlarını 
engelliyor. Ancak, bu ülkeler yerine 
farklı yerleri tercih etmek, uygun fiyata 
oldukça keyifli bir tatilin kapılarını 
aralayabiliyor. Bütçeniz düşükse 
alternatif rotalar tercih edebilirsiniz. 
Nereye uygun uçak bileti veya kampanya 
varsa oraya uçabilirsiniz. 

FARKLI HAVALİMANLARINA DA 
BAKIN
Havayolu firması seçimi kadar gidilecek 
şehirdeki havalimanı seçimi de fiyatlarda 
büyük değişimler yapabiliyor. Örneğin 
Atatürk Havalimanı yerine Sabiha 
Gökçen’den uçarsanız daha uygun 
uçak bileti fiyatı karşınıza çıkar. Düşük 
fiyatla uçan havayolları havalimanı 
vergisi daha düşük olan havalimanlarını 
kullandığından, uyguladıkları uçak bilet 
fiyatı ücretleri de daha düşük oluyor.
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Arjantin’in başkenti ve Güney Amerika’nın en büyük 2. şehri olan 
Buenos Aires, etkileyici mimarisi, eğlenceli gece hayatı ile Güney 

Amerika’nın en renkli şehirlerinden birisi olarak kabul ediliyor. 
İspanyolca’da “Güzel Havalar” anlamında olan Buenos 

Aires, tango ve tiyatro gösterileri yıl boyunca misafirlerini bekliyor. 

Tangonun Başkenti
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G
üney Amerika Kıtası’nın 
güney kesiminde And Dağları 
ile Atlas Okyanusu arasında 
bulunan Arjantin,  yüz ölçümü 

bakımından kıtada ikinci dünyada ise 
sekizinci büyük toprak parçasına sahip 
ülke konumunda bulunuyor. Arjantin’in 
adını  Latincede ”gümüş” anlamına 

gelen ”argentum” sözcüğünden aldığı 
söyleniyor. Bugün ülkede yaşayan 
halkın çoğunluğunu İtalyan ve İspanyol 
göçmenlerin torunları oluşturuyor. 
Resmi dil İspanyolca ya da yerel 
söylemle ”Castellano”.  Arjantin 
halkının konuştuğu İspanyolca aksan 
ve dil bilgisi bakımından İtalyancaya 

hatta Sicilya ve Napoli ağızlarına 
çok benzetiliyor. Bunun sebebi 
olarak da 20. yüzyılın başlarında 
ülkeye gelen göçmenlerin etkisi 
gösteriliyor. Arjantin’in en büyük ve 
en zengin şehri olan Buenos Aires 
ülkenin başkenti. Buenos Aires aynı  
zamanda São Paulo’dan sonra Güney 
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1800’lü yıllarda Fransa, 
İtalya, Macaristan, İspanya ve 

Portekiz’den Güney Amerika’ya 
göç eden işçi sınıfının yaşadığı 
sosyal ve ekonomik sıkıntıların 

getirdiği melankoli ve hayal 
kırıklıkları önce tango müziğini 

yarattı ve bu dönemde bestelenen 
tango şarkılarının çoğu alt sınıfın 

duygularının yansıması oldu.’’
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Amerika’nın ikinci büyük kenti ve 
ayrıca dünyanın da 18. büyük kenti. 
Şehirde yaklaşık 3 milyon kişi yaşıyor. 
Davranış biçimleri kimi zaman Akdeniz 
insanına benzeyen Buenos Aires’liler 
kendilerini ”porteños” (liman insanları) 
olarak tanımlamayı seviyor. Kentin 
insanları genel olarak sıcakkanlı, 
güler yüzlü, iyimser ve samimi. 
Sokaklarda iki ”porteño”nun herhangi 
bir konuda tartıştığını görmek pek 
rastlanan bir durum değil. Dansı ve 
eğlenmeyi seven Buenos Aires’liler 
sanatla iç içe yaşıyor. Şehrin ”Güney 
Amerika’nın Paris’i” lakabıyla anılması 
tesadüf değil. Artistik mimarisi, büyük 
tiyatro binaları, ev sahipliği yaptığı 
pek çok müzikal, opera ve sanatsal 
faaliyet kendinizi bir Avrupa şehrinde 
hissetmenize neden olabilir.
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“Buenos Aires 
bugün birçok 

kaynakta 
dünyada 

görülmesi 
gereken şehirler 

arasında 
gösteriliyor ve 

bunu pek çok 
yönüyle hak 

ediyor.”
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ÇOK SAYIDA ALTERNATİF
Buenos Aires canlı caddeleri, tarihi 
binaları, müzeleri ve eğlenceli gece 
hayatı ile birçok alternatifi 
misafirlerine sunuyor. Mimarisi ile 
göz kamaştıran Eski Meclis Binası, 
Eva Peron Müzesi, alışveriş tutkunları 
için Florida Caddesi, 16. yüzyılda inşa 
edilen Buenos Aires Şehir Katedrali, 
lüks restoran ve barların bulunduğu 
Madero Limanı, dünyadaki en iyi konser 
mekanlarından olan Kristof Kolomb 
Opera Binası, eğlenceli bir gece hayatı 
ve barları olan La Boca, şehrin en eski 
mahallesi olan San Telmo ve dünyanın 
en geniş bulvarı olan 9 Temmuz Bulvarı 
mutlaka görülmesi gereken yerlerin 
başında geliyor. 

NE YİYEBİLİRSİNİZ?
Çok geniş ve zengin bir mutfak 
kültürüne sahip olan Arjantin, 
özellikle et yemekleri konusunda çok 
fazla alternatif barındırıyor. Arjantin 
mutfağı, değişik ve farklı sosları ile 
yemeklerin lezzetini bambaşka kılmayı 
başarıyor. Et yemekleri oldukça meşhur 
olan Buenos Aires’te, onlarca çeşit eti 
devasa boyutlarda yemeniz mümkün. 
Buenos Aires’te tadabileceğiniz en 
meşhur lezzetlerden biri, Empanada 
adıyla bilinen bir börektir. Yemek 
sonrası Alfajores adlı Arjantin’e özel 
tatlıyı da mutlaka denemelisiniz.

SEYAHAT İÇİN EN UYGUN ZAMAN
Güney yarımkürede bulunan Buenos 
Aires’in iklimi Türkiye ile zıt olarak 
ilerliyor. Türkiye’de kış yaşanırken 
Buenos Aires’te yaz yaşanıyor. Seyahat 
planı yapılırken bu farklılığa dikkat 
edilmesi gerekiyor.

“Artistik mimarisi, büyük tiyatro 
binaları, ev sahipliği yaptığı pek 
çok müzikal, opera ve sanatsal 
faaliyet kendinizi bir Avrupa 
şehrinde hissetmenize neden 
olabilir.”
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KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Acıyı gördüm. Gözlerinin ortasında 
bir çiçek gibi büyüyen irisin önce ağır 
ağır büzülmesini, ardından çığlık gibi 
ansızın patlamasını gördüm. Titreyen 
dudaklar, bal mumuna dönüşen 
yüzleri, çöken yanakları, irileşen 
elmacık kemiklerini, birer mağara gibi 
derinleşen göz çukurlarını, kurumuş 
ağızların içinde pelteleşen dilleri 
gördüm. Her an uyanmaya hazır 
o muhteşem dürtüyü bastırmak, 
insanlığın en masum haline, en saf 
doğasına dönmemek için yıllarca 
ihanet ettim kendime. Kendimle 
birlikte bütün dünyayı da kandırdım. 
Neredeyse başaracaktım ama 
bırakmadılar, benim adıma onlar 
öldürmeye başladılar. İşte bu yüzden 
geri döndüm...

USTALIK GEREKTİREN KAFAYA TAKMAMA SANATI
Büyük Güç Büyük Sorumluluklar Getirir.” 
Doğru. Ama bu sözün daha iyi bir akış 
açısı var, ve gerçekten derin bir bakış 
açısı. Tek yapmanız gereken sözlerin 
yerini değiştirmek: “Büyük sorumluluklar 
büyük güç getirir.” “Her şeyi iyi 
tarafından görmek” gibi bir şey iyi gibi 
görünse de, gerçek şu ki hayat bazen 
berbattır ve yapabileceğiniz en sağlıklı 
şey de bunu kabul etmektir. Negatif 
duyguları inkâr etmek daha derin ve 
daha uzun ömürlü negatif duygulara ve 
duygusal bozukluğa neden olur. Sürekli 
pozitif olmak hayatın sorunları için 
geçerli bir çözüm değil, bir inkâr biçimidir. 
Doğru değerleri seçerseniz, bu sorunlar 
size zindelik, kuvvet ve şevk verir. 
Dedemin zamanına dönersek, kendini 
çok kötü hissettiğinde şöyle düşünürdü, 
“Bugün berbat bir günümdeyim. Ama 
n’apalım hayat böyle, ben samanları 
havalandırmaya devam etmeliyim.”

MAKSAT SAMİMİYET
Oscar Wilde (1854-1900): İrlandalı 

dâhi yazar, Victoria döneminde 
edebi zekâsı, ince alaycılığı ve 
sıra dışı yaşantısıyla 19. yüzyıl 

estetizm hareketinin Britanya’daki 
en tanınmış temsilcisi haline geldi. 

Şiir, öykü ve oyunlarının yanı 
sıra Dorian Gray’in Portresi adlı 
romanıyla ün kazandı. Dönemin 

katı ahlak anlayışının sonucu 
olarak cinsel yönelimi nedeniyle 
yargılanıp iki yıl hapse mahkûm 

edildi. Reading Zindanı Baladı adlı 
şiir kitabını ve ölümünden sonra De 
Profundis adıyla yayımlanan uzun 
mektubu bu sırada yazmıştır. İlk 

kez 14 Şubat 1895’te Londra’daki 
St James Tiyatrosu’nda sahneye 

konan Maksat Samimiyet, 19. 
yüzyıl İngiliz tiyatrosunda nükte 

ve zekâya dayalı yeni komedi 
türünün en başarılı örneği kabul 
edildi. Oyun görünüşte önemsiz 

ayrıntılar üzerinde durmakla birlikte 
Victoria döneminin ikiyüzlülüğünü 

acımasızca sergiler. Oscar Wilde 
özgürlüğe kavuştuktan üç yıl sonra 

Paris’te yoksulluk içinde öldü.
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CREED II: EFSANE YÜKSELİYOR
Creed filminin devam filminin 2019 yılı başında 
gösterime girmesi bekleniyor. Filmde ilk kez Ivan 
Drago’nun oğlu da yer alacak.

LANETLİ SULAR
Sara (Itziar Martinez), 
arkadaşı Will’i (Sean 
Ormond) ziyarete 
gittiğinde olacaklardan 
habersizdir. Geldikten 
kısa bir süre sonra 
sanrılar görmeye 
başlar ve görünmeyen 
bir güç tarafından 
yönlendirilerek girdiği 
Will’in yüzme havuzunda 
dünya dışı bir yaratığın 
saldırısına uğrar. Sara kurtulsa da kendisi dahil o 
suya temas etmiş herkesin büyük bir tehlike altında 
olduğunu anlaması uzun sürmez.

MARY POPPINS DÖNÜYOR
1930’lar Londra’sında Jane (Emily Mortimer) ve Michael Banks (Ben 
Whishaw) artık büyümüşlerdir, Michael da Cherry Tree Lane’deki 
evde yaşamaya devam etmektedir. 3 çocuğu ve hizmetçileri Ellen’la 
(Julie Walters) yaşayan Michael, bir süre önce eşini kaybetmenin 
üzüntüsünü duymaktadır. Bu esnada Mary Poppins (Emily Blunt) 
geri gelerek yeniden hayatlarına dahil olacaktır.

THE UPSIDE 
Film, çok zengin 

ve felçli Phillip 
(Bryan Cranston) 

ile ona bakıcılık 
yapan işsiz ve 

sabıkalı Dell 
(Kevin Hart) 

arasındaki 
eğlenceli, zaman 
zaman duygusal 
arkadaşlığı konu 

ediliyor.
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PEOPLE LIKE US - BİZİM GİBİ İNSANLAR
Sam (Pine), yirmili yaşlarında, ağzı laf 
yapan bir satış temsilcisidir. Babasının 
ölüm haberini aldığında son satışı da suya 
düşer ve hiç istemediği halde eve döner. 
Orada, bütün dünyasını alt üst edecek bir 
şey öğrenir: varlığından haberdar olmadığı 
30 yaşında bir kız kardeşi vardır. Gerçek 
hikayelerden esinlenen Bizim Gibi İnsanlar, 
herkesin kendinden bir şey bulabileceği, 
kalplerinizi ısıtacak, dokunaklı bir film.

RAMPAGE - BÜYÜK YIKIM
Sıradışı bir zekaya sahip olan gümüş sırtlı goril George bebekliğinden 
beri hayvan bilimci Davis’in (Dwayne Johnson) gözetimi altındadır ve 
aralarında kuvvetli bir bağ oluşmuştur. Ancak günün birinde George ve 
bir grup hayvan etik dışı bir deneye maruz kalırlar ve o andan itibaren 
her şeyi yok eden saldırgan canavarlara dönüşürler. Bu adrenalin yüklü 
macerada Davis küresel bir yıkımı önlemek için bir yandan panzehir 
bulmaya çalışırken diğer yandan bir zamanlar sevgili dostu olan korkunç 
canavarı kurtarmaya çalışır.

GET LOW - BÜYÜK SIR
Ormanda tek 
başına, herkesten 
uzakta yaşayan 
Felix Bush’tan 
bütün kasaba 
halkı yıllardan 
beri uzak durmuş, 
ondan korkmuştur. 
Felix’in gözü 
dönmüş bir katil, 
şeytanla anlaşma 

yapmış bir cani olduğunu, adamı 
yumruğuyla öldürebilecek kadar güçlü biri 
olduğuna dair hikayeler anlatılmaktadır. 
Günlerden bir gün Felix, elinde tüfeği 
ve bir tomar parayla kasabaya iner ve 
henüz hayattayken kendi cenaze törenini 
düzenlemek istediğini söyler.
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