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risi’ seçildik. Dünyanın en önemli motor 
üreticisi Doosan ile iş birliği içinde olmak-
tan ve Doosan’ın dünya genelindeki tüm 
müşterileri arasında yapılan değerlendir-
me sonucunda bu ödüle layık görülmekten 
dolayı mutluluk duyuyoruz.
Gerçekleştirdiğimiz başarılı işler kadar 
önem verdiğimiz bir diğer konu ise sosyal 
sorumluluk projelerimiz. Aksa grup şirket-
leri bir araya gelerek “Enerjimiz yarın-
lara” isimli büyük bir sosyal sorumluluk 
projesi başlattı. Grup şirketlerimizden 
seçilen çalışanlarımız Türkiye’nin dört bir 
yanını dolaşarak, köylerdeki ilköğretim 
okullarında enerji eğitimleri veriyor. Proje 
tamamlandığında Türkiye’nin dört bir 
yanındaki okullarda 2000 öğrenciye ulaş-
mayı hedefliyoruz. Tüm bu çalışmaların 
yanı sıra satın alma kararları veren sektör 
paydaşlarına karşı sorumluluğumuzu da 
önemsiyoruz. Bu yaklaşım kapsamında 
Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 
kamu ve özel sektör satın alma profesyo-
nelleri ile bir araya gelerek uzman ekibi-
mizin katkıları ile Jeneratör Kullanımı 
Eğitimleri gerçekleştiriyoruz.
Yılın ilk yarısını tamamlamak üzereyiz. He-
deflerimiz doğrultusunda gerek yurt içinde 
gerek yurt dışında tüm çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu süreçte her türlü emek 
ve katkıda bulunan tüm Aksa Jeneratör 
Ailesi’ne teşekkür ediyorum. Birlikte daha 
nice başarılara imza atmak dileğiyle…

ALPER PEKER
CEO

‘‘AKSA AİLESİ 
OLARAK DOOSAN 
HEAVY INDUSTRIES 
& CONSTRUCTION 
TARAFINDAN 7’NCİ 
KEZ ‘YILIN EN İYİ 
MÜŞTERİSİ’ SEÇİLDİK.’’

Sevgi ve Saygılarımla,

Yılın yarısına doğru yaklaşırken 
yıl başında belirlediğimiz hedefler 
doğrultusunda var gücümüzle planlı 
çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin 
en önemli global markalarından biri 
olmanın sağladığı gururla hem farklı 
alanlarda hem de farklı ülkelerde var 
olarak gücümüze güç katıyoruz. 
Bunun bir örneği olarak 23 Şubat – 3 
Mart tarihleri arasında gerçekleşen CNR 
Avrasya Boat Show’da sağladığımız 
kesintisiz enerji ile etkinliğin en büyük 
destekçisi olduk. Denizcilik sektörünün 
en büyük fuarlarından biri olarak anılan 
CNR Avrasya Boat Show’da destek olma-
nın yanı sıra sektörün önemli markalarıy-
la da bir araya geldik. Tüm bunların yanı 
sıra Middle East Electricity fuarına da 
katılım göstererek, sektörümüzün nabzı-
nın attığı Dubai’de yenilikçi ürünlerimizi 
katılımcılara sergileme fırsatı bulduk. 
Fuarlar kadar önemli olan bir diğer 
konuda sektör buluşmaları. Sektördeki en 
büyük buluşma olarak kabul edilen Data 
Center World, 12-13 Mart tarihleri ara-
sında Londra’da gerçekleşti. Veri merkezi 
profesyonelleri ve sektörün temsilcilerinin 
aynı çatı altında buluştuğu etkinlikte, veri 
merkezi endüstrisi hakkındaki en güncel 
konular ve sektörün geleceği konuşuldu.
Tüm bu yoğun faaliyetlerin sonucunda 
ekip olarak başarılarımızın fark edil-
mesi mutluluk verici. Aksa Ailesi olarak 
Doosan Heavy Industries & Construction 
tarafından 7’nci kez ‘Yılın En İyi Müşte-
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Sağladığımız kesintisiz 
enerji ile etkinliklerin en 

büyük destekçisi olmaya 
devam ediyoruz. Denizcilik 

sektörünün en büyük 
fuarlarından biri olan ve 

23 Şubat - 3 Mart tarihleri 
arasında gerçekleşen CNR 

Avrasya Boat Show’da 
denizcilik sektöründen 
ziyaretçilerini ağırladık.

Türkiye jeneratör 
sektörünün lideri Aksa, 

‘Jeneratör Kullanımı’ 
eğitimlerine tüm hızıyla 

devam ediyor.

Enerjinin farklı alanlarında 
faaliyet gösteren Aksa grup 

şirketleri bir araya gelerek 
“Enerjimiz yarınlara” isimli büyük 

bir sosyal sorumluluk projesi 
başlattı. “Enerjimiz yarınlara” 

projesi ile yılsonuna kadar 
Türkiye’nin dört bir yanındaki 

okullarda 2000 öğrenciye 
ulaşılması hedefleniyor.

Aksa Jeneratör, Doosan  
Heavy Industries & 
Construction tarafından 
7’nci kez ‘Yılın En İyi 
Müşterisi’ seçildi. 
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Aslan Şehir olarak bilinen 
Singapur, Asya’nın parlayan 
turizm merkezi olarak dikkat 

çekiyor. Dünyanın refah 
bakımından sayılı ülkelerinin 
başında gelen Singapur, tüm 

cazibesi ile misafirlerini bekliyor.  

Havaların iyice ısınmaya  
başlaması ile birlikte İstanbul bütün 
güzelliklerini misafirlerine sunmaya 
başladı. İstanbul’da yaşayıp doğayla 
baş başa kalmak için zamanım  
yok gibi bahaneler üretmeye bir 
kenara bırakıp, doğanın kucağına 
kendinizi bırakabilirsiniz. Doğanın 
muhteşem güzellikleri ile yaşama 
daha sıkı sarılabilirsiniz.

34
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Bahar aylarında havaların 
ısınması ve ağaçların çiçek 
açmasıyla birlikte çoğu kişide 
alerjik reaksiyona bağlı olarak 
kaşıntı, hapşırık, bitmek 
bilmeyen burun ve geniz akıntısı 
gibi şikayetler ortaya çıkabiliyor.

Sanal gerçeklik 
son yıllarda adın-
dan sıklıkla söz 
ettiriyor. Gerçek 
hayattaki ortamla-
rın bilgisayar yardı-
mıyla taklit edilme-
si anlamına gelen 
sanal gerçeklikte, 
sanal gerçeklik 
kaskı takıldığın-
da kaskta ya da 
gözlükte bulunan 
ortama adapte olu-
nuyor ve gerçekte 
bulunulan ortam 
unutuyor. Fantastik 
bir dünyaya adım 
atılmış oluyor.

26
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DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE ENERJİ VERİYORUZ 

Jeneratör sektörünün lideri Aksa 
Jeneratör, kaliteli ürün ve yenilikçi çö-
zümleriyle farklı sektörlerin fuarlarına 

katılmaya devam ediyor. 
Dünya denizcilik sektörünün en önemli 
buluşma noktalarından biri olarak kabul 
edilen ve yat, tekne ve yelkenlilerin yanı 
sıra sektöre ait tüm aksesuar ve ekipman-
ların sergilendiği Boat Show Fuarı’nda 
Aksa, tekne ve yatlara özel olarak üretilen 
Marin Jeneratör serisindeki Cummins Onan 
ürünleriyle büyük ilgi gördü.
Aksa Jeneratör’ün denizcilik sektörüne 
özel ürün grubuyla fark yarattığını belir-

ten Aksa Jeneratör Yurtiçi Satış Müdürü 
Emrah Tatarka, “Denizcilik sektörünün 
en önemli ve en büyük fuarlarından biri 
olan Boat Show’a uzun yıllardır katı-
lım gösteriyoruz. Katıldığımız fuarlar 
aracılığıyla farklı sektörlerle buluşma ve 
trendleri yakalama fırsatını elde ederek 
bunu fırsata çeviriyoruz. Marin jenera-
tör serimizle denizcilik sektöründe her 
boyuttaki enerji ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 
Kesintisiz enerjinin bir zorunluluk haline 
geldiği günümüzde, Aksa Jeneratör olarak 
müşterilerimizle en kaliteli hizmeti buluş-
turmak için özveriyle çalışıyoruz” dedi.

Sağladığımız kesintisiz enerji ile etkinliklerin en büyük destekçisi olmaya 
devam ediyoruz. Denizcilik sektörünün en büyük fuarlarından biri olan 
ve 23 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında gerçekleşen CNR Avrasya Boat 

Show’da denizcilik sektöründen ziyaretçilerini ağırladık.

Geçen yıl katıldığı ve 
sponsor olduğu farklı 
alanlardaki fuarlarla adından 
sıkça söz ettiren Aksa Jene-
ratör, 2019 yılında da fuarlara 
katılarak destek vermeye 
devam edecek.‘’
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Aksa Jeneratör’ün de katılım göster-
diği, sektörün en büyük buluşması 
olan Data Center World, 12-13 

Mart tarihleri arasında Londra’da ger-
çekleşti. Veri merkezi profesyonelleri ve 
sektörün temsilcilerinin aynı çatı altında 
buluştuğu fuarda, veri merkezi endüstrisi 
hakkındaki en güncel konular ve sektörün 
geleceği konuşuldu. 
Sektör trendlerini yakalama olanağı 
sunan Data World Center’a, 50’yi aşkın 
ülkeden; 20 binden fazla sektör çalışa-
nı, yüzlerce veri merkezi ve teknoloji 
sağlayıcısı ile dünyanın en parlak endüstri 
uygulayıcısı katıldı. Bu fuarda Aksa 
Jeneratör; emisyon değerleri düşük doğa 
dostu ürünlerini tanıttı. Dünyanın Uptime 
Sertifikalı ilk havalimanı Data Center’ı 
olan İstanbul Havalimanı Data Center’ın 

da 2 adet 1800 kVA ‘Continuous’ ürü-
nüyle AKSA, farklı sektörlerin de enerji 
ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.
Aksa İngiltere Genel Müdürü Hakan Topçu 
hem yurtiçi hem yurtdışı fuarlarda yer 
almanın kuruma kazandırdığı artı değerden 
bahsederek, mevcut ve potansiyel 
pazarlarla iyi ilişkiler geliştirmek için 
fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini 
dile getirdi. Hakan Topçu sözlerine şöyle 
devam etti: “Kesintisiz enerjiye en çok 
ihtiyaç duyan sektörler arasında yer alan 
veri merkezlerinin katılım gösterdiği bu 
geniş çaplı fuarda yer almak çok önemli. 
Karbon salınımını en aza indiren, düşük 
emisyonlu çevre dostu jeneratörlerimizi 
ve inovatif çözümlerimizi insanlarla 
buluşturmaktan büyük memnuniyet 
duyuyoruz” dedi.

Aksa Jeneratör, 20 bini 
aşkın sektör çalışanı, 
yüzlerce veri merkezi  

ve teknoloji sağlayıcısı  
ile alanında öncü 

endüstri uygulayıcılarının 
bir araya geldiği Data 

Center World’te  
büyük ilgi gördü.



Türkiye’nin en köklü enerji grubu 
Kazancı Holding çatısı altında yer 
alan Aksa markalı grup şirketleri, 

“Enerjimiz yarınlara” isimli büyük bir 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi 
başlattı. Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, 
Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör şirketleri 
tarafından ortak yürütülen “Enerjimiz 
yarınlara” projesiyle, grup şirketlerinden 
seçilen çalışanlar Türkiye’nin dört bir 
yanını dolaşarak, köylerdeki ilköğretim 
okullarında enerji eğitimleri verecek.   
Projenin ilk durağı olarak 19 Mart’ta 
Rize’nin Çaykent Beldesine bağlı Şehit 
Nedim Çalık İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret 

Enerjinin farklı alanlarında faaliyet 
gösteren Aksa grup şirketleri 

bir araya gelerek “Enerjimiz 
yarınlara” isimli büyük bir sosyal 

sorumluluk projesi başlattı. 
“Enerjimiz yarınlara” projesi ile 

yılsonuna kadar Türkiye’nin dört 
bir yanındaki okullarda 2000 

öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

eden Aksa Enerjimiz Yarınlara Ekipleri, 
20 Mart’ta ise Trabzon Ortahisar’a bağlı 
Bulak İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle 
bir araya geldi. Her iki okulda da tüm 4, 5, 
6 ve 7. sınıf öğrencilerine enerji eğitimi 
verilirken bu eğitimlerde enerji kaynakları, 
tasarruf yöntemleri, enerji verimliliği 
ve enerji okuryazarlığı gibi enerjiye 
dair merak edilen her konu, eğlenceli 
anlatımlarla öğrencilere aktarıldı. 

ENERJİYE DAİR HER ŞEY…
Kazancı Holding’in Aksa grup şirketleri, 
faaliyet alanlarını çocukların anlayabile-
ceği basit bir dille anlatarak; kullandığımız 

AKSA İLE “ENERJİMİZ YARINLARA”
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Enerjinin tüm alanlarında 
hizmet vermenin getirdiği 
sorumluluk ile yarınımız olan 
çocukları enerji tüketimi 
konusunda bilgilendirmek 
ve bilinçlendirmeyi 
amaçlayan Aksa grup 
şirketleri, yılsonuna kadar 
2000 öğrenciye ulaşmayı 
hedefliyor.’’

Aksa grup şirketleri,  
faaliyet alanlarını çocukların 
anlayabileceği basit bir  
dille anlatarak; kullandığımız 
enerjinin üretimi, kullanımı  
ve bunun değerini  
kapsamlı bir şekilde aktarma 
fırsatı buldu.’’

enerjinin üretimi, kullanımı ve bunun 
değerini kapsamlı bir şekilde aktarma 
fırsatı buldu. Doğal gazın kullanım 
alanlarından jeneratörün çalışma 
prensibine, elektrik tarihinden bilinçli 
elektrik kullanımı ve enerji üretimine 
dair her şey bu eğitimlerde işlendi. Tüm 
bunların yanı sıra ilköğretim öğrencileri 
Aksa markasına özel hazırlanan hem 
eğitici hem de eğlendirici matematik 
oyunlarıyla keyifli bir gün geçirdi. Et-
kinlik sonunda öğrencilere; projeye özel 
olarak hazırlanan Enerji Ansiklopedisi, 
çeşitli kırtasiye gereçleri, zeka oyunu 
ve sırt çantası hediye edildi.



Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi 
Aksa, farklı ülkelerde farklı sektör-
lerle bir araya gelerek kaliteli ürün 

ve yenilikçi çözümlerini tanıtmaya devam 
ediyor. 2018 yılında birçok farklı ülkede 
farklı sektörlerin fuarlarına katılan Aksa Je-
neratör’ün bu yılki ilk yurtdışı fuarı Middle 
East Electricity 2019 oldu. 
Birçok ülkeden sektör temsilcisini bir araya 
getirerek alanında bölgenin en önemli 
buluşması sayılan Middle East Electricity 
2019 Fuarı’na yenilikçi ürünleriyle katılan 
Aksa Jeneratör, sanal gerçeklik gözlüğü 
(VR gözlüğü) ile ziyaretçilerinin eğlen-
celi dakikalar geçirmesini sağladı. Aksa 
Jeneratör standını ziyaret eden katılımcılar, 
sanal gerçeklik gözlüğü (VR gözlüğü) ile 
üretim kapasitesi bakımından dünyadaki 
en büyük jeneratör fabrikası olan Çin’deki 
Aksa Jeneratör fabrikasını sanal ortamda 
gezme fırsatını yakaladılar. 
Enerji sektörünün en önemli oyuncularını 
bir araya getiren Middle East Fuarı’nda 

Dubai pazarının öneminden bahseden 
Ortadoğu & Doğu-Güney Afrika Bölge 
Direktörü Okan Kızılırmak; “Dubai enerji 
sektörünün en önemli fuarlarından biri 
olan Middle East Electricity 2019 Fua-
rı’na uzun yıllardır katılım gösteriyoruz. 
Farklı ülkelerde yapılan fuarlara katılmak 
bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. 
Yurtdışında yapılan bu tarz fuarların hem 
sektöre hem de ülkemize çok büyük katkı-
lar sağladığına inanıyorum. Orta Doğu’da 
elektrik ve enerji sektöründe iş yapmayı 
hedefleyen firmalar için kaçırılmaması 
gereken bir fırsat olarak görüyorum. 
Bu yıl ilk defa standımızı ziyaret eden 
katılımcılarımıza sanal gerçeklik gözlüğü 
ile Çin’de bulunan fabrikamızı gezdirdik. 
Beklentilerimizin üstünde ilgi gördük ve 
tabi bu da bizi çok mutlu etti. Yeni nesil 
teknolojilerle ziyaretçilerimizi şaşırtmaya 
devam edeceğiz” dedi. 
Küresel ölçekte yapılan en büyük fuar
5-7 Mart tarihleri arasında Dubai Dünya 

Ticaret Merkezi’nde düzenlenen ve sektö-
rün en önemli fuarlarından biri olan Midd-
le East Electricty 2019 Fuarı; 1600’den 
fazla firmanın katılımıyla, yenilenebilir 
enerji sektörü ve aydınlatma endüstrisi 
de dahil olmak üzere elektriğin üretimi, 
iletimi ve dağıtımını kapsayan küresel 
ölçekte yapılan en büyük fuar olma nite-
liği taşıyor. Fuar süresince, düzenlenen 
seminerlerde, Ortadoğu Elektrik sektö-
rünü yönlendiren isimler, sektördeki son 
eğilimler ve teknolojik yeniliklerle ilgili, 
katılımcılara bilgi paylaşımı yapıldı.  

Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, enerji sektörünün en önemli fuarlarından biri olan ve 5-7 Mart 2019 
tarihleri arasında düzenlenen Middle East Electricity 2019 Fuarı’nda (MEE) sektör ziyaretçilerini ağırladı. 

“Ortadoğu Bölgesi enerji 
sektörü paydaşlarının katıldığı 
bu fuara Aksa Jeneratör,  
17’inci kez katılım gösterdi.‘’

MIDDLE EAST ELECTRICITY 2019 
FUARI’NDA AKSA RÜZGÂRI 
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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.

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.

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.



Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren Aksa 
Jeneratör; kaliteli, güvenilir 

ürün ve hizmetleriyle sektöre yenilikçi 
çözümler sunarken farklı sektörlere verdiği 
eğitimlerle de sektörün standartlarını 
yükseltmeye devam ediyor. Jeneratör 
sektöründeki çalışmalarına tüm hızıyla 
devam eden Aksa Jeneratör, kamu ve 
özel sektörü de yakından takip ederek 
ihtiyaçlara yönelik eğitimler vermeye 
devam ediyor. 

İZMİR
İzmir Hilton Otel’de Ege Bölgesi  
kamu satın almacılarının katılım  
gösterdiği “Kamuda Jeneratör Kullanımı” 
eğitimi gerçekleştirdi. Yoğun katılım 
gösterilen eğitime 100’ün üzerinde satın 
almacı ve tekniker yer aldı. Eğitim  
boyunca uzmanlar, katılımcılara 
jeneratörlerin kullanımı, jeneratör  
seçim kriterleri, yeni nesil jeneratörler, 
jeneratör uygulamaları ve jeneratör  
bakımı ile ilgili bilgiler verdi.

GAZİANTEP
Ürünlerin yüksek kalitesi yanında farklı 
sektörlerin yakından takip edilen ihtiyaçla-
rına göre hizmetlerde de çeşitlilik geliştiren 
Aksa, Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep 
Şubesi iş birliğiyle Gaziantep Teymur Otel’de 
100 kişinin katılımıyla ‘Jeneratör Kullanımı’ 
eğitimi gerçekleştirdi. Yoğun katılım gös-
terilen eğitimde katılımcılara jeneratörlerin 
kullanımı, jeneratör seçim kriterleri, yeni 
nesil jeneratörler, jeneratör uygulamaları ve 
jeneratör bakımı konularında sunum yapıldı. 

Türkiye jeneratör sektörünün lideri Aksa, ‘Jeneratör Kullanımı’ eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. İzmir, 
Trabzon, Adana ve Gaziantep’te eğitim veren Aksa Jeneratör’ün uzman ekipleri, jeneratör kullanımı hakkında 

bilgiler vererek kamu ve özel sektör satın almacılara yönelik interaktif eğitimler gerçekleştiriyor. 

AKSA, ‘JENERATÖR KULLANIMI’NI 
TÜRKİYE’YE ÖĞRETİYOR
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JENERATÖR kullanımının üzerinde duran Aksa Jeneratör Pazarlama Müdürü Ergün 
Yılmaz, konuya ilişkin: “Türkiye jeneratör sektöründe Aksa markamızla lider olarak 
yer alıyoruz. Sektörde de öncü olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimize devam 
ediyoruz. Bu eğitimlerle amacımız hem sektörümüzü tanıtmak hem de jeneratör 
kullanımının önemini anlatmak. Bu eğitimlerle kamu ve özel sektördeki çalışanlara 
kendimizi anlatırken jeneratör kullanmanın yanı sıra kullanım ve bakımıyla ilgili 
bilgileri de veriyoruz. Bu eğitimi alan kişiler jeneratörün çalışma prensibinden 
bakım ve onarımla ilgili her türlü bilgiye sahip oluyorlar” dedi.

ADANA
Eğitimlerinin üçüncüsü Adana Seyhan 
Otel’de 200 kişinin katılımıyla gerçekleş-
tirdi. Yoğun katılım gösterilen eğitimde 
katılımcılara jeneratörlerin kullanımı, 
jeneratör seçim kriterleri, yeni nesil jenera-
törler, jeneratör uygulamaları ve jeneratör 
bakımı konularında sunum yapıldı. 

TRABZON
Eğitimlerinin dördüncüsünü Trabzon Zorlu 
Grand Hotel’de kamu ve özel sektör satın 
almacıların katılımıyla gerçekleştirdi. Yo-
ğun katılım gösterilen eğitimde katılımcıla-
ra jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim 
kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör 
uygulamaları ve jeneratör bakımı konula-
rında sunum yapıldı. 

“EĞİTİMLERLE DENEYİMLERİMİZİ PAYLAŞIYORUZ”

Bu eğitimlerle kamu ve özel 
sektördeki çalışanlara kendimizi 
anlatırken jeneratör kullanmanın 
yanı sıra kullanım ve bakımıyla 
ilgili bilgileri de veriyoruz. Bu 
eğitimi alan kişiler jeneratörün 
çalışma prensibinden bakım ve 
onarımla ilgili her türlü bilgiye 
sahip oluyorlar’’



KOTOKA ULUSLARARASI 
HAVALİMANI’NA AKSA ENERJİSİ 

Kotoka Uluslararası Havalimanı ilk ola-
rak İkinci Dünya Savaşı’nda Britanya 
Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından 

ve 1958 yılında sivil havacılık faaliyetleri 
için restore edilerek tekrar hizmete başladı. 
274 milyon dolara mal olan 3. terminal, 
2018 yılının sonunda hizmet vermeye 
başladı. Dünya standartlarında tesislere 
sahip terminal; 3 üst düzey yolcu salonu, 
reklam ve mağaza alanlarıyla 6 yolcu 
biniş alanı ile birlikte terminal kapasitesi-
ni saatte 1250, yılda ise 5 milyon yolcu 
kapasitesine yükseltti. Kotoka Uluslararası 

Havalimanı, jeneratör ihtiyacı için dünyanın 
en büyük 5 jeneratör üreticisinden biri olan 
Aksa Jeneratör’de karar kıldı. 

GANA OFİSİMİZ 5 YILDIR FAALİYETTE
Dünya çapında 18 ülkede faaliyet 
gösteren Aksa Jeneratör, Gana ofisini 
2014’te faaliyete geçirdi. Faaliyetlerine 2 
personel ile başlayan Aksa Gana, hızlı bir 
büyüme gerçekleştirerek personel sayısını 
17’ye yükseltti ve nitelikli personelleri ile 
inşaat, madencilik, finans, petrol ve gaz 
sektörlerine hizmet veriyor.

Gana’nın başkenti Akra’da yer alan 
Kotoka Uluslararası Havalimanı’nın 

jeneratör ihtiyacını dünyanın en 
büyük 5 jeneratör üreticisinden biri 

olan Aksa Jeneratör sağlıyor. 
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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



Dünyanın en hızlı büyüyen altyapı 
destek firması Doosan Heavy In-
dustries & Construction tarafından 

verilen ve en prestijli ödüller arasında yer 
alan ‘Yılın En İyi Müşterisi’ ödülü (Cus-
tomer of The Year Award) 5 Mart 2019 
tarihinde Middle East Electricity 2019 
Fuarı kapsamında düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. 
Birçok farklı ülkeden sektör temsilcisinin 
katıldığı ödül töreninde, Doosan’ın tüm 
dünyadaki müşterileri arasında yapılan 
değerlendirme sonucunda gecenin büyük 
ödülü sayılan ‘Yılın En İyi Müşterisi’ Ödülü 
7’nci kez Aksa Jeneratör’ün oldu. 
Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
yenilikçi yaklaşımlar geliştiren Aksa Jene-
ratör CEO’su Alper Peker, “Üç kıtada üretim 
yapan ve üretiminin yüzde 50’sinden 
fazlasını 160 ülkeye ihraç eden bir marka 
olarak hedeflerimiz arasında ilk akla gelen 
jeneratör markası olma yer alıyor. Dün-

Aksa Jeneratör, Doosan  
Heavy Industries & Construction 
tarafından 7’nci kez  
‘Yılın En İyi Müşterisi’ seçildi. 

’YILIN EN İYİ 
MÜŞTERİSİ’ 
ÖDÜLÜ YİNE 
AKSA’NIN 
OLDU

“Dünyanın en önemli motor 
üreticisi Doosan ile iş birliği 
içinde olmaktan ve Doosan’ın 
dünya genelindeki tüm 
müşterileri arasında yapılan 
değerlendirme sonucunda bu 
ödüle layık görülmekten dolayı 
mutluluk duyuyoruz.’’

yanın en büyük üreticileri arasında girme 
hedefiyle çıktığımız bu yolda hedeflerimiz 
için çalışırken ‘Yılın En İyi Müşterisi Ödülü’ 
nü almak bizim için büyük motivasyon 
kaynağı oluyor. Dünyanın en önemli motor 
üreticisi Doosan ile iş birliği içinde olmak-
tan ve Doosan’ın dünya genelindeki tüm 
müşterileri arasında yapılan değerlendir-
me sonucunda bu ödüle layık görülmekten 
dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi. 
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Aksa Jeneratör, pazar ihtiyaçlarına 
en uygun çözüm getiren ürünleri-
ni elektrik malzemeleri, enerji ile 

enerji makineleri sistemleri, rüzgâr enerjisi 
ekipmanları, ışıklandırma ve ışıklandırma 
aksesuarları sektörlerini bir araya getiren 
Power Electricity World Africa (PEWA) 
Fuarı’nda ziyaretçileriyle buluşturdu. 
26-27 Mart tarihlerinde Güney Afrika’nın 
Johannesburg şehrinde gerçekleşen fuara 
800’ü VIP, 300 katılımcı firma, 8 binden 
fazla ziyaretçi ziyaret ederken 200 sektör 
temsilcisi de konuşmacı olarak katıldı. 

AFRİKA PAZARI ÇOK ÖNEMLİ
Yurtdışındaki yatırımlarına devam ederek 
Güney Afrika’da Aksa Jeneratör varlığını 
sürdüreceğini vurgulayan Aksa Jeneratör 
Güney Afrika Genel Müdürü Erkin Tekel, 
“Afrika ile ilişkilerimiz çok uzun yıllara da-

Aksa Jeneratör, her yıl  
olduğu gibi bu yıl da enerji  
ve elektrik sektörünü  
bir araya getiren  
22 yıllık bir geçmişe sahip 
olan Power Electricity World 
Africa’ya (PEWA)’ta katıldı. 
Güney Afrika’nın  
en büyük ve uzun süreli 
enerji ve elektrik fuarı Power 
Electricity World Africa 
(PEWA) 26-27 Mart  
tarihlerinde Güney Afrika’nın 
Johannesburg şehrinde 
gerçekleşti. 

GÜNEY AFRİKA’DA TÜRK RÜZGÂRI: 
AKSA JENERATÖR

Türkiye jeneratör sektörünün 
lideri olan Aksa Jeneratör katıldığı 
fuarlarla Afrika kıtasında da elektrik 
ve enerji sektöründe adından söz 
ettirmeye devam ediyor.‘’

yanıyor.  Afrika pazarı hem Türk jeneratör 
sektörü için hem de bizim için çok önemli. 
Yurtdışında kendi sektörümüzle ilgili 
fuarlara katılarak hem markamızı hem de 
ülkemizi temsil ediyoruz. Bir Türk firması 
olarak Aksa Jeneratör’ün Güney Afrika’da 
bayrağının dalgalanması çok gurur verici. 
Önümüzdeki dönemde de bu tarz fuarlara 
katılıp pazardaki enerji ihtiyaçlarını karşıla-
maya devam edeceğiz” dedi.
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Aksa Jeneratör, büyük toplantı ve 
buluşmalara kesintisiz enerji sağ-
layarak organizasyon sektörünün 

en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. 
Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri Ace 
of M.I.C.E Awards, Aksa Jeneratör’ün enerji 
desteğiyle gerçekleşti.
3 Nisan’da İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda gerçekleşen ödül töreni, 
kongre, toplantı ve etkinlik faaliyetlerinin 
sürdürülebilir büyümesine yön veren ve 
M.I.C.E. sektörü ile sektörden hizmet alan 
kurumları bir araya getirdi.
Aksa Jeneratör’ün, organizasyon sektörü-
nün vazgeçilmez bir partneri olduğunu ve 
sektörün geniş bir katılımla bir araya geldiği 

görkemli ödül törenine destek verdikleri-
ni ifade eden Aksa Jeneratör Pazarlama 
Müdürü Ergün Yılmaz, şunları söyledi: “Aksa 
Jeneratör, kesintisiz enerji sunarak hayatın 
kesintisiz akışına destek oluyor. Faaliyet 
alanımız içinde pek çok sektör yer alıyor. İş 
dünyasının bir araya gelerek görüş alışveri-
şinde bulunduğu, sektörlerinin ve meslek-
lerinin gelişimi için kararlar aldığı ortamları 
hazırlayan M.I.C.E sektörü ile daima berabe-
riz. Aksa’nın kesintisiz enerjisi ile her türlü 
organizasyonun güvenle yapılabileceğini 
organizasyon şirketleri kendi deneyimleriyle 
yaşadılar. Bu değerli sektörde görev yapan 
herkese teşekkür ediyor, ödül kazanan kişi 
ve kurumları tebrik ediyorum.”

Aksa Jeneratör’ün enerji sponsorluğunda gerçekleşen Ace of M.I.C.E 
Awards, bu yıl 7. kez gerçekleşti. İş dünyasını bir araya getiren fuar 
da kongre gibi büyük buluşmaların gerçekleşmesinde kilit rol alan 

organizasyon sektörü ödül töreninde bir araya geldi. 
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ACE OF MICE’İN ENERJİSİ AKSA’DAN

Kongre, toplantı ve etkinlik 
faaliyetlerinin sürdürülebilir 

büyümesine yön veren ve M.I.C.E. 
sektörü ile sektörden hizmet alan 

kurumları bir araya getirdi.’’



Kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetleri-
nin yanı sıra yenilikçi çözümleriyle 
sektörünün lider markası Aksa 

Jeneratör, 8-14 Nisan tarihleri arasında 
dünyanın en büyük inşaat makineleri 
fuarına katıldı. Üç yılda bir Almanya’nın 
Münih şehrinde gerçekleşen “Bauma 
İnşaat Makine ve Malzemeleri Fuarı”, bu yıl 
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter 
Altmaier tarafından açıldı. 
Ziyaretçilerini standında ağırlayan şirke-
timiz, Çin’deki üretim tesislerinin VR gözlü-
ğü ile izlenebildiği bir çalışma ile Aksa 
Jeneratör’ün yakından tanınmasını sağladı.

Sektörün lider markası Aksa Jeneratör, 8 – 14 Nisan tarihlerinde  
Münih’te düzenlenen dünyanın en büyük inşaat makineleri fuarı  

Bauma’da yer aldı. Hibrit ve dizel ürünlerini sergileyen Aksa Jeneratör,  
fuar standında Çin’deki üretim tesislerinin VR gözlüğü ile  

izlenebildiği bir çalışmayı da ziyaretçilere sundu.

MÜNİH BAUMA FUARI’NA KATILDIK

“Fuar, 614 bin metrekare 
alanda, 60 ülkeden 3 bin 700 
firmayı Neue Messe’de bir araya 
getirirken, fuarı 200’den fazla 
ülkeden profesyonel ziyaret etti.’’ 

AKSA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Aksa Jeneratör İhracat Müdürü Alp  
Konuralp, birlikte çalıştıkları en önemli 
sektörlerden biri olan yapı sektörünün 
büyük buluşması Bauma’nın önemine 
değinerek “Hayatın kesintisiz akması için 
çalışan bir marka olarak geliştirdiğimiz 
ürün ve hizmetlerimizi Bauma 2019’da 
sektör profesyonelleriyle buluşturduk. 
Sunduğumuz ürünler fuara katılan sektör 
temsilcileri tarafından büyük ilgi gördü. 
Farklı sektör ve pazarlarda müşterilerimiz 
ve ilgili sektör temsilcileriyle buluşmaya 
devam edeceğiz” dedi.
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Jeneratör sektörünün lider markası 
Aksa, Dynamo CRM projesiyle Inter-
national Data Corporation tarafından 

düzenlenen IDC Türkiye CIO Zirvesi’nde 
‘Customer Experience’ kategorisinde 
üçüncülük ödülünü kazandı. 7 – 9 Nisan 
tarihleri arasında Antalya Gloria Glof 
Resort’ta gerçekleşen ödül törenine Aksa 
Jeneratör müşteri deneyimi konusunda 
ikinci ödülünü kazanmış oldu. 
Proje ekibinin başında bulunan Kazancı 
Holding BT Direktörü Reha Argaç; “5 Mart 
2018 tarihinde başladığımız bu proje yol-
culuğunda tüm kilometre taşlarımızı ilk 
gün ki heyecanımızla aşmaya devam edi-
yoruz. Proje Yönetim süreçlerimizde kul-
landığımız çevik yaklaşımlar ile ekiplerin 
takım ruhu ile çalışmasını, bu takımların 
birbirleri ile koordine olmasını ve ortaya 
çıkan ürünü sahiplenmesini sağlıyoruz. 

Proje yaşam döngüsünde yoğun şekil-
de çalışırken, proje sonucunda ortaya 
çıkan ürünün de yaşam süreci boyunca 
sürdürülebilir olması için çaba harcıyoruz. 
Bu da sadece projeye değil, dijitalleşme 
yolculuğu boyunca maksimum değeri 
üretmeye odaklanmamızı sağlıyor” diye-
rek projenin önemini vurguladı.

‘’PROJEMİZ İLE ÜLKEMİZDE BİR İLKİ 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’’
Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda ye-
nilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hedefledik-
lerini belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker, “Satış, Servis ve Kiralama olarak 
tüm faaliyetlerin tek yerden yönetildiği 
bir platformu oluşturmak için yola çıktık. 
Bu proje ile de ülkemizde bir ilki gerçek-
leştireceğiz. Projenin en net çıktısı olarak 
da hedefimiz müşteri memnuniyetini 

kusursuz hale getirmek oldu. Bu ateşleyici 
güç ile çıktığımız yolda, ekip ruhunu kay-
betmeden, tüm çalışanlarımız ve paydaş-
larımız ile projemizi hayata geçiriyoruz. Bu 
proje üzerine inşa edeceğimiz dijitalleşme 
yolculuğumuz devam edecek” dedi.

Aksa Jeneratör,’10.IDC Türkiye CIO Zirvesi’nde ‘Costumer Experience’ 
kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı. 7- 9 Nisan tarihleri arasında 

Antalya Gloria Golf Resort’ta gerçekleşen, International Data Corporation’ın 
(IDC) düzenlediği zirveye Aksa, Dynamo CRM projesiyle katıldı.

AKSA’NIN DYNAMO CRM 
PROJESİNE IDC ÖDÜLÜ

Müşteri memnuniyetini her zaman ön 
planda tutan Aksa, dijital dönüşüm 
yolculuğunun en büyük adımlarından 
biri olan Dynamo CRM projesiyle; 
satış, servis ve kiralama süreçlerini 
tek bir sistem üzerinden entegre bir 
şekilde yönetilebilecek.’’
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Soğuk geçen kış günlerinin ardından güneş 
yüzünü göstermeye başladı. Kapalı mekanlara 
sıkışan yaşamlar bahçelere taşmaya başladı. 
Şimdilerde yaz aylarının en uğrak mekanları olan 
bahçeleri düzenleme zamanı. 

Bahçeler 
yaza hazırlanıyor

   AKSA HOBİ  
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Renkli çiçeklerle tepedeki güneşle 
huzura davet eden bahçeler için 
yaz aylarına özel bir bakım yapıl-

ması gerekiyor. Bahçe düzenlemesinden 
mobilya bakımına kadar kapsamlı bir 
çalışma için kolları sıvamak gerekir.

BAHÇENİN ÇİÇEK DÜZENLEMESİNE 
ÖNCELİK VERİN 
Bahçede bir düzenlemeye gitmek istiyor-
sanız işe çiçeklerden başlayın. Bahçeler-

de en çok göze çarpan ve büyük bir kısmı 
kaplayan çimler bahçe bakımının temelini 
oluşturuyor. Üzerindeki yabani otlar te-
mizlenmeli. Yaz ayları içinde çiçeklenme 
dönemi sona eren çiçeklerin kuruyan dal 
ve çiçekleri budanmalı. Begonya, glayör, 
yıldız ve kana gibi çiçeklerin üretimini yaz 
aylarının başında yapabilirsiniz. Temizle-
me işlemini tamamladıktan sonra sulama 
için bir program oluşturup bahçeyi belirli 
aralıklarla düzenli bir şekilde sulayın. 

MOBİLYALARI TEMİZLEYİN 
Bir sonraki yaz kullanmak için 
kaldırdığınız mobilyaları tekrar 
kullanmak için bahçeye çıkardığınızda 
ilk iş olarak sağlamlığını kontrol edin. 
Özellikle rattandan üretilen bahçe 
mobilyalarında büyük hasarlar olmadığı 
takdirde onarılabiliyor. Hasar olup 
olmadığını anlamak için bir fırça ya 
da bez yardımıyla mobilyalarınızı 
temizleyin.  
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Mobilyanızı değiştirmeyi düşünüyorsanız yeni bir mobilya almadan önce dikkat edilmesi 
gereken konularla ilgili kendiniz için bir liste hazırlayın. Listede dikkat etmeniz gerekenler; 

n Dış Ortamda Kullanacağınızı Unutmayın: Alacağınız mobilyayı bahçede 
kullanacağınızı unutmayın. Seçeceğiniz mobilyayı uzun yıllar kullanabilmeniz için dış 
mekan şartlarına uygun olarak üretilmiş olmasına dikkat edin. Aksi takdirde kısa sürede 
paslanan, rengini ve formunu kaybeden bahwçe mobilyaları hem harcanan paranın hem de 
bahçeyi dekore etmek için geçen zamanın çöpe gitmesi anlamına geliyor.

n Kalite ve İyi İşçilik Önceliğiniz Olsun: Tercihinizi rattan mobilyadan yana 
kullanacaksanız malzemenin iyi kalitede olduğundan ve doğru işlendiğinden emin olun. 
Örgü detayları oluşturulurken uç bitimlerinin iyi gizlenmiş olması ve örgülerin gergin ve 
düzgün bir yapıda tamamlanması önemli. 

n Konforunuzu Düşünün: Bahçe mobilyalarının da diğer mobilyalar gibi konfor sunması 
ve rahatlık hissi uyandırması önemli. Kullanılan minderlerin çok sert olmaması, mobilya ile 
uyum sağlamış olması ve terletmeyen özel kumaşlarla tasarlanmış olmasına dikkat edin. 
Bunun için kumaşın rengini ve minderin sertliğini kendinizin belirleyebileceği markaları 
tercih edebilirsiniz.

Bir köşesine hamak 
asabilir ve günün 
yorgunluğunu 
bu hamak ile 
atabilirsiniz.’’

YENI MOBILYA 
ALMANIN 

PÜF NOKTALARI
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BAHÇELERIN INCISI DEKORATIF ÖĞELER 
Bahçeyi kaba taslak hazırladıktan sonra sıra en keyifli kısım olan dekoratif ürünlere geliyor. Bahçenizin büyüklüğüne göre seçe-
bileceğiniz dekoratif ürünler farklılık gösteriyor. Yazın eğlenceli ruhunu bahçenize taşımak için rüzgar çanı, rüzgar gülü, renkli 
çiçek sulama kapları, masa örtüsü ile uyum içerisinde kullanılabilecek minderler, farklı boyutlarda farklı yerlerde konumlandırılmış 
heykeller, küçüklü büyüklü fenerler ve dekoratif taşlardan yararlanabilirsiniz.



   AKSA TEKNOLOJİ  
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SANAL 
GERCEKLİK İLE 

İMKANSIZA 
YOLCULUK

Sanal gerçeklik son yıllarda adından sıklıkla söz ettiriyor. Gerçek hayattaki ortamların 
bilgisayar yardımıyla taklit edilmesi anlamına gelen sanal gerçeklikte, sanal gerçeklik 

kaskı takıldığında kaskta ya da gözlükte bulunan ortama adapte olunuyor ve gerçekte 
bulunulan ortam unutuyor. Fantastik bir dünyaya adım atılmış oluyor. 
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Sanal gerçekliğin gelecekte 
hayatımızın vazgeçilmez bir parçası 
olması bekleniyor. Şu anda bir çok 

similasyon ortamında sanal gerçeklik 
kaskları kullanılıyor. Teknik olarak sanal 
gerçeklik terimi bireylerin orda olma hissini 
yaşadığı bilgisayar kaynaklı 3 boyutlu 
ortamlar için kullanılıyor. Kullanıcılar, çeşitli 
çevre birimleri aracılığıyla sanal ortamlara 
dahil oluyor. O ortama girdiği andan 
itibaren kullanıcının gerçeklik ile bağlantısı 
kopuyor ve tamamen sanal gerçekliğin 
yaratıldığı ortamda olma hissini yaşıyor. 
Kullanıcıların bu deneyimi “gerçekten” 
yaşayabilmesi için, sanal gerçeklik 
tasarımlarının kusursuz olması gerekiyor; 
aksi takdirde yaratılan zayıf “gerçeklik 
hissiyatı” kullanıcının bu deneyimi tam 
olarak yaşayamamasına sebep oluyor.
Günümüz teknolojisinin imkanlarıyla 
geliştirilen sanal gerçeklik gözlükleri 
kullandıkları hareket sensörleriyle 
kafa hareketlerini kusursuz şekilde 
algılarken, gözlüğü takan kişilerde gerçek 
dünyadaymış hissini yaşamaları sağlanıyor. 

SANAL GERÇEKLİK TARİHÇESİ
Sanal gerçekliğin hayata geçmesini 
sağlayan en önemli faktör; yaşanılan 
dünyanın sınırlamasından kurtulup farklı 
bir evreni tecrübe etmesi arzusu olarak 
belirtiliyor. Bu teknolojinin evrimleşmesine 
ve cihazların geliştirilmesine, 
dönüştürülmesine de kapı açmış. İngiliz 
bilim insanı Charles Wheatstone’un 
1838 yılında Stereoskopik adı verilen 
fotoğraf düzeneği derinlik ve gerçeklik 
duygusu veriyordu. Fotoğrafa bakanlar 
sanki oradaymış hissine kapılıyordu. Daha 
sonralarda ise 1950 yılında Morton Heilig 
tarafından duyulara hitap eden Sensorama 
adında bir makine olarak vücut bulmuş. Bu 
cihaz kullanıcının başını kaplayan küçük 
bir kabin olarak tasarlanmış ve izleyenlerin 
minik bir sinema salonundaymış gibi 

hissettirmiş. Morton Heilig’in 1960 yılında 
geliştirdiği Telesphere Mask’ı ise bilinen ilk 
sanal gerçeklik başlığı olarak kabul edilmiş. 

KULLANIM ALANLARI YAYGINLAŞIYOR
Günümüzde genellikle simülasyon oyunları 
ve özel yapımlarda kullanılan sanal 

gerçeklik, uzun vadede ise geleceğin 
önemli bir kolaylaştırıcı unsuru olarak 
devreye girmesi bekleniyor. Örneğin 
uygulamalı eğitim için yeterli alan-ekipman 
sahibi olamayan kurumlar, sanal gerçeklik 
üzerinden bu eğitimi daha detaylı ve kolay 
bir şekilde anlatabilecek.
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n Oyun ve 
Eğlence
n Habercilik
n Sinema

n Psikoloji
n Seyahat
n Pazarlama
n Eğitim

HANGİ ALANLARDA 
KULLANILACAK?

AKSA’DA VR TEKNOLOJİSİ
Kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yenilikçi ve 
teknolojik çözümleriyle de sektörünün lider markası olan AKSA 
Jeneratör, VR gözlükleri ile müşterilerine eşsiz deneyimler sunuyor. 
Yıl içinde çeşitli fuarlara katılan AKSA, Çin’deki üretim tesislerini VR 
gözlüğü ile izlenebildiği çalışmaları ziyaretçilerine izletirken, global 
anlamda elde ettiği eşsiz başarıları da kanıtlamış oluyor.

“Sanal gerçeklik yaygın olarak gerçek hayatta 
var olan ya da olmayan yerlerin en az 3 boyutlu 
olarak bilgisayar ile yeniden oluşturulması ve 
gerçek gibi deneyimi sunması için kullanılıyor.’’
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İşyerindeki anlaşmazlıkların 
önemli bir bölümünün 

temelinde insanların 
birbirlerini yanlış anlamaları 

yatıyor. Bazen istemeden 
hatta aklımızda hiç yokken 

karşı tarafta yanlış bir takım 
duygu ve düşüncelerin 

uyanmasına sebep olabiliriz. 
İyi bir iletişim becerisine 

sahip olmak işte bu yanlış 
anlaşmaları ortadan kaldırır. 

İş hayatı, zamanımızın büyük çoğun-
luğunu kapladığı için; iş ortamında, 
arkadaşlarımız, astlarımız ve üstleri-

mizle kurduğumuz iletişim çok önemlidir. 
Çünkü doğru iletişim, bizi hem kendimiz-
den emin kılar hem de yaptığımız işteki 
profesyonelliğimize yansır. Bu da iş 
hayatında doğru bir imaj oluşturmak için 
yapılacak en temel şeydir. Bu yüzden iş 
hayatında doğru iletişim kurmanın yolla-
rını bilmekte ve bunlara her zaman özen 
göstermekte fayda var. 

ALT ÜST İLİŞKİSİNE DİKKAT 
ETMELİSİNİZ 
İkili ilişkilerde hitap şekli oldukça önemli 
yer tutuyor. Bir konuşmaya başlamadan 
önce kullandığınız hitap şekli, konuşma-

nın gidişatını belirler. Bu neden ile pat-
ronunuz ya da sizden üst pozisyonlarda 
çalışan bireyler ile konuşmaya başlarken 
hitap şeklinizi iyi ayarlamalısınız. Birin-
den herhangi bir şey isterken kibar dav-
ranmalı “Teşekkür ederim, rica ederim, 
lütfen “ gibi kelimeler kullanmalısınız. 

VÜCUT DİLİNİZİ DOĞRU 
KULLANMALISINIZ 
İnsanlar ile yüz yüze konuşurken 
karşınızdaki insanı rahatsız etmeyecek 
şekilde gözlerine bakmalısınız. Bu şekil-
de karşı tarafa konu ile ilgili olduğunuzu 
gösterebilirsiniz. Bir diğer önemli nokta 
ise sunumlar sırasındaki hal ve tavırları-
nızdır. Karşınızdaki insanlara savunduğu-
nuz fikri  kabul ettirmek için kendinizden 

DOĞRU İLETİŞİM İLE 
BAŞARIYI YAKALAYIN
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“Doğru iletişimin 
kurulabilmesi için ön yargıyı 
da askıya almak gerekir.  
Ön yargılı bir insan karşı 
tarafın söylediği sözleri her 
daim kendi düşüncelerine  
göre yontacaktır.’’ 

emin bir tavır sergilemeniz gerekir. Bunu 
dik duruşunuz ve vurgulu konuşma tarzı-
nız ile gösterebilirsiniz. 

ÖFKENİZİ KONTROL  
ETMEYİ ÖĞRENİN
Karşınıza her ne çıkarsa çıksın öfkenizi 
kontrol etmeli ve sabırlı davranmalısınız. 
Birlikte çalıştığınız kişiler hata yapabilir. 
Siz de hata yapabilirsiniz. Önemli olan 
karşınıza çıkan problemlere verdiğiniz 
tepkiler ve başa çıkma yollarınızdır. 
Unutmayın ki herkesle problemi olan 
ve çok çabuk parlayan insanları hiçbir 
şirket, bünyesinde çalıştırmak istemez.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLUN
İnsanlar genelde ikili ilişkilerde 

karşısındaki insanın konuştuklarını 
dinlemek yerine, ne cevap vereceğini 
kafasında planlamak ile uğraşır. Bu 
durum çoğu zaman iletişim kopukluğuna 
ve buna bağlı olarak tartışmalara sebep 
olur. Ofis ortamında etkili bir şekilde 
iletişim kurmak istiyorsanız karşınızdaki 
insan kim olursa olsun dikkatle 
dinlemeniz gerekmektedir.

KARARLI VE NET OLUN
Sağlıklı bir iletişim için iyi bir dinleyici 
olunması gerektiği kadar kararlı bir 
tutum ile hareket etmeniz de önemlidir. 
Karşınızdaki insana net bir tutum 
sergilemeniz karşı tarafı etkilemenizi 
sağlayacağı gibi sizin de kendinize olan 
güveninizi artıracaktır. 
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“Kişi alerjik bir bünyeye 
sahipse, vücuda giren 
polenler bazı maddelerin 
salgılanmasına neden olur. 
Bu da gözlerdeki ve burun 
zarlarındaki kılcal damarların 
genişleyerek dokuların 
şişmesine yol açar.’’ 
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BAHAR ALERJİSİ 
KABUSUNUZ OLMASIN

Bahar aylarında 
havaların ısınması 
ve ağaçların çiçek 
açmasıyla birlikte 
çoğu kişide alerjik 

reaksiyona bağlı 
olarak kaşıntı, 

hapşırık, bitmek 
bilmeyen burun ve 
geniz akıntısı gibi 
şikayetler ortaya 

çıkabiliyor. 

İnsan vücudunda alerjik 
reaksiyonların oluşmasına 
neden olan polen, toz, küf, 

hayvan tüyü gibi maddelere 
alerjen deniyor. Bahar 
aylarında havaların ısınması 
ve ağaçların çiçek açmasıyla 
alerjik reaksiyonlar daha çok 
görülebiliyor. Her yıl dünyada 
milyonlarca kişiyi etkileyen 
bahar alerjisinin belirtileri 
kişiden kişiye farklılıklar 
gösterse de genelde vücutta 
ve gözlerde kaşıntı, yaşarma, 
kızarıklık, sürekli hapşırma, 
burunda tıkanıklık ve akıntı, 
geniz akıntısı, akciğerde 
ise salgı artışı, öksürük, 
hırıltı gibi semptomlarla 
kendini gösteriyor. İmmün 
sistem, vücudu bakteri, 
virüs gibi mikroplara ve 
zararlı maddelere karşı 
koruyor. Ancak normalde 
zararlı olmayan maddelere 
karşı immün sistem abartılı 
cevaplar vermeye başlar 
ise buna alerji deniyor. 
Alerjik hastaların immün 
sistemleri bazı maddelere 
karşı aşırı hassasiyet 
gösteriyor. Özellikle bahar 
mevsiminde ortaya çıkan, 
burun akıntısı, burunda 
tıkanıklık, gözlerde yaşarma 
ve hapşurma belirtileri ile 
seyreden tablo, bahar alerjisi 
ya da mevsimsel alerjik 
rinit olarak adlandırılıyor. 
Polenler havadan burun, göz 
ve boğazımıza yapışarak 
birikirken, daha sonra alerjik 
reaksiyon ve buna bağlı 
belirtiler de ortaya çıkabiliyor. 

n Ev, araba ve ofiste çok 
zorunlu olmadığı durumlarda 
klima kullanılmaması, 
n Ev ve ofis 
havalandırılmasında limitli 
havalandırma yapılması, 
n Evde düzenli toz almak, 
n Sigara içilmemesi, 
n Rüzgarlı günlerde sabah 
polenlerden dolayı dış 
mekanlarda bulunmamak. 
n Çocukların odasında bulunan 
peluş oyuncakların alınması, 
n Yatak carsaf ve yastık 
kılıflarının alerjen geçirmeyen 
kılıflar ile kaplanması, 
n Kuş tüyü ve yün yastık ve 
yatak yerine sentetik olanları 
tercih edilmeli ve
n Yatak takımları ev tozu 
akarları ve yumurtalarını 
öldürmek amacıyla her hafta 
yıkanmalıdır.

BAHAR ALERJISI 
BELIRTILERI NELERDIR?

ALINABILECEK 
ÖNLEMLER NELERDIR?

n Burun tıkanıklığı,
n Hapşırma nöbetleri,
n Sulu burun akıntısı,
n Burun ve gözlerde kaşıntı 
n Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı,
n Koku ve tat duyularında 
azalma,
n Yorgunluk,
n Uyku bozukluğu,
n Damakta ve gırtlakta kaşıntı,
n Öksürük ve baş ağrısı 
görülebilir.
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Alışveriş, Singapur’da ulusal 
bir eğlence olarak kabul 
edildiği için oldukça önemli 
bir yere sahip. En çok ziyaret 
edilen yerler arasındaki 
Orchard Yolu, alışveriş 
tutkunlarının vazgeçilmezleri 
arasında yer alıyor.’’

11. yüzyılda ufak bir balıkçı 
kasabası olan Singapur 14. 
yüzyılda Malay Prensi tarafından 

keşfedilmiş ve sonrasında 16 ve 17. 
yüzyılda Avrupa ülkelerinin Singapur 
üzerinde sömürgecilik yarışı baş 
göstermiş. Avrupa ülkelerinin sömürge 
yarışını ortadan kaldırmak için İngiliz 
Hükümeti Sir Thomas Stamford Raffles’ı 
Singapur’a yollamış. Sir Thomas 
Stamford Raffles 1819 yılında burada 
bir liman kenti kurmayı amaçlamış ve 
bu istediğini yapmasıyla Singapur’un 
modern tarihi başlamış. Gün geçtikçe 
liman ticari işletmelere ev sahipliği 
yapmaya başlarken, İngilizler 1959 
yılına kadar Singapur’u ellerinde 
tutmayı başarmış. II. Dünya Savaşında 
Singapur, kısa süreli de olsa Japonya’nın 
işgali altına girmiş. Savaş sonu İngilizler 
tekrar Singapur’u ele geçirmiş olsalar da 
1963 yılında Singapur’u Malay, Sabah 
ve Savarak ile Malezya Federasyonu ile 
birleşmesini sağladılamışlar.  
Bu anlaşma uzun sürmemiş ve 1965 
yılında Singapur, Malezya’dan ayrılarak 
bağımsızlığını kazanmış. 

MARINA BAY
Doldurma yapılarak hazırlanan Marina 
Bay, Singapur Nehri boyunca uzanıyor. 
Bölge, sahip olduğu çok sayıda otel, 
restoran, gökdelen ve iş merkeziyle Sin-
gapur’un kalbi konumunda bulunuyor. 
Burada bulunan dünyanın en pahalı ote-
li Marina Bay Sands, terasında oldukça 
geniş bir bahçeyle turistlerin ilgi odağı 
durumunda bulunuyor. Marina Bay 
bölgesi müzeleri, eski binaları, modern 
tasarımlarıyla yarım günü geçirebilecek 
bir yer. Geceleri ise Singapur’un en göz-
de yerleri arasında yerini alıyor.

AKSA JENERİK 35

Aslan Şehir olarak bilinen Singapur, Asya’nın parlayan turizm merkezi 
olarak dikkat çekiyor. Dünyanın refah bakımından sayılı ülkelerinin 

başında gelen Singapur, tüm cazibesi ile misafirlerini bekliyor.   



ORCHARD YOLU
Orchard Yolu, 2 km’yi geçen 
uzunluğuyla ülkenin en ünlü 
caddesi. En çok ziyaret edilen 
alışveriş yerlerinin sıralandığı yol, 
ayrıca kafe ve dinlenme alanlarıyla 
da cazip. Orchard Yolu, Singapur’u 
keşfetmek isteyenler için vakit 
ayrılıp gezilmesi gereken en önemli 
yerlerden birisi olarak dikkat 
çekiyor. 

Singapur, sürekli büyüyerek 
gezilecek çok sayıda değişik 
yere ev sahipliği yapıyor. 
Şehrin simgesi Merlion 
Heykeli, çok sayıda bahçe 
ve eski tapınaklar bu yerler 
arasında sayılabiliyor.’’

CLARKE QUAY & RIVERSIDE
Singapur’un en dikkat çekici yerlerinden olan 
Clarke Quay ve çevresindeki Riverside, şehrin 
gece hayatının kalbinin attığı yerlerin başında 
geliyor. Cezbedici ışıklı gece hayatının yanı sıra 
burası, gelenlere günün her saati nehir kenarında 
mükemmel bir yemek fırsatı da sunuyor. Genel 
olarak Çinlilerin eski evleri, dükkanları ve finans 
yerlerinden oluşan alandaki kullanılmayan yerler 
günümüzde restoran, bar ve gece kulüplerine 
dönüştürülmüş halde bulunuyor. 

CHINATOWN
Çin Mahallesi olarak bilinen Chi-
natown, sahip olduğu çok sayıda 
dükkan, eski ev ve tarihi mekan-
larıyla önemli bir bölge. Toplamda 
4 ayrı yerden oluşan Chinatown, 
Singapur’un en eski tapınağı olan 
“Sri Mariamman”a da ev sahipliği 
yapıyor. Pek çok hediyelik dükkan 
bulunan yer, turistik açıdan görüle-
cek yerler arasında bulunuyor.
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SENTOSA
Singapur’un en popüler eğlence ve 
tatil adası olan Sentosa Adası, tamamı 
insan yapımı olan bir rekreasyon alanı. 
Yaklaşık 12 dakikalık bir teleferik 
yolculuğuyla da ulaşılabilen ada, 
muhteşem plajı, yağmur ormanları ve 
enfes manzarasının yanı sıra, eğlence 
alanlarıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. 
Universal Stüdyoları, 5 yıldızlı otelleri, 
kumarhaneleri, Sualtı Dünyası, Kelebek 
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ve Böcek Vadisi gibi çok sayıda farklı 
alanlarıyla özellikle çocuklu aileler için 
nefis bir yer olarak kabul ediliyor.

BUGIS VE KAMPONG GLAM
Bugis ve Kampong Glam, Singapur’da 
pazar ve çarşıların en rahat 
keşfedilebileceği yerlerden. Arap 
ve Müslüman toplumların izlerinin 
hakim olduğu bu iki alan, özellikle 
kahve ve nargile hayranlarının gözde 
duraklarından. Çarşıların yanında 
burada, Hint kültürünü yansıtan 
etkileyici bir tapınak da görülebiliyor. 
Singapur çarşı ve bit pazarlarının 
yoğunlukta olduğu bölgede, elektronik 
ürün mağazaları, ucuz kıyafetler ve 
hediyelik eşyalar bulmak mümkün.

CIVIC DISTRICT
Burada, birbirinden güzel alışveriş 
yerleri, lezzetli menülü restoranları ve 
renkli gece hayatına rahatça ulaşmak 
mümkün. Yeşil oranıyla “Bahçe İçindeki 
Şehir” adına yakışan kent, günün 
her anında gelenleri kendine hayran 
bırakıyor.

ZENGİN BİR MUTFAĞA SAHİPLER
Çok çeşitli olan Singapur mutfağında 
tüm kültürlerden izler bulmak 
mümkün. Hint, Çin, Malezya ve Tayland 
yemeklerinin ağırlıkta olduğu bölgede 
son dönemlerde Türk, İspanyol, 
Lübnan, İtalyan mutfakları da gelişme 
gösteriyor. Lüks restoranların yanı sıra 
sokak satıcılarının da sayısının fazla 
olduğu yerde, herkese uygun alternatif 
lezzetler bulmak mümkün. Tüm dünya 
lezzetlerinin ve yemek kültürün birleşip 
sunulduğu Singapur’da baharatlar 
vazgeçilmezlerin başında yer alıyor. 
Et, balık ve tavuğun daha çok tercih 
edildiği yemekler, kullanılan baharat ve 
soslarla benzersiz tatlarda gelenlere 
sunulmaya devam ediyor.

YASAKLARI DİKKAT ÇEKİYOR 
Singapur’un ziyaretçilerini şaşırtır 
cinsten yasakları bulunuyor. Sakız 
çiğnemek, yürüyerek sigara içmek, 
binalara zarar vermek, toplu taşıma 
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araçlarında yemek yemek ve içecek 
tüketmek, yerlere tükürmek, kırmızı 
ışıkta geçmek, umumi yerlerde uyumak, 
havai fişek satmak ve satın almak, 
halkın evinde çıplak gezip komşularını 
rahatsız etmek yasakların başında 
geliyor. 

HER AY SICAK İKLİM 
Muson ikliminin hakim olduğu Singapur, 
Ekvatorun 137 km kuzeyinde yer 
almasıyla yılın her ayı sıcaklığını 
koruyor. Dolayısıyla Singapur’a ziyaret 
etmek için belirli bir dönem söz konusu 
değil. Yağışların bol olduğu Kasım ve 
Ocak ayları dışında dilediğiniz her an 
Singapur’u ziyaret edebilirsiniz. Yıllık 
ortalama sıcaklık 27 derecedir.
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İSTANBUL 
HER ANIYLA 

MİSAFİRLERİNİ 
MEST EDİYOR
Havaların iyice ısınmaya başlaması ile birlikte 

İstanbul bütün güzelliklerini misafirlerine sunmaya 
başladı. İstanbul’da yaşayıp doğayla baş başa 

kalmak için zamanım yok gibi bahaneler üretmeye 
bir kenara bırakıp, doğanın kucağına kendinizi 

bırakabilirsiniz. Doğanın muhteşem güzellikleri ile 
yaşama daha sıkı sarılabilirsiniz. 
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ANADOLU Yakası’nda yer alan Aydos Ormanı, çam ağaçlarıyla çevrili 
bozulmamış doğası ile İstanbul’daki önemli trekking ve piknik alanlarının 
başında geliyor. Havasına ve huzuruna hayran bırakan ormanın içerisinde 
bir de gölet bulunuyor. Gölete, ormana girdiğiniz andan itibaren 5 
km’lik bir doğa yürüyüşünden sonra ulaşabiliyorsunuz. Yürüyüş sonrası 
dinlenmek için muhteşem bir durak olan göletin çevresinde yer alan 
tesislerde çay içerek manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz.

Aydos Ormanı / Kartal
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TARİH boyunca Osmanlı padişahları ve devlet adamlarına ev sahipliği 
yapan Emirgan Korusu’nda Sarı Köşk, Pembe Köşk ve Beyaz Köşk 
olarak adlandırılan üç adet köşk bulunuyor. Bol bol temiz hava alma 
olanağı sunan koru, muhteşem bir deniz manzarasına sahip. Şehrin 
karmaşasından uzaklaşarak, biraz da olsa yüzünüzü doğaya dönme 
olanağı bulacağınız korudan tabi ki yürüyüş yapmadan dönmek imkansız.

Emirgan Korusu / Sarıyer
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1775 yılında ülkelerinin işgal edilmesi ile göç eden Polonyalılar tarafından kurulan bu köy anlaşılacağı üzere 
aslen bir Polonyalı köyü. Farklı kültür ve yaşam biçimlerinin izlerine rastlama olanağı sunan Polonezköy, hafta 
sonu doğayla buluşup uzun bir yürüyüş yapmanın hayalini kuranları Polonezköy Tabiat Parkı’nda ağırlıyor. 
İçerisinde pek çok kuş, bitki ve ağaç türü bulunan park, şehrin gürültüsünden uzak, yalnızca kuş seslerini 
duyacağınız huzur dolu bir gün geçirmenizi sağlarken, günün sonunda sizde unutulmaz anılar bırakıyor.

Polonezköy Tabiat Parkı / Beykoz

AVRUPA Yakası’nda yer 
alan Belgrad Ormanı, 
yürüyüş yapma olanağı 
bulacağınız bir diğer 
durağımız. Özellikle 
görülmesi gereken su 
kemerleriyle ön plana 
çıkan Belgrad Ormanı 
pek çok aktiviteye de 
olanak sağlıyor. Ormanda 
doğa yürüyüşleri, koşu 
ve piknik gibi aktiviteler 
arasında dilediğinizi tercih 
ederek, keyifli bir gün 
geçirebilirsiniz.

Belgrad Ormanı / Sarıyer
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ÜSKÜDAR’DA yer alan Validebağ Korusu 
aslında şehrin içerisinde, belki de çok 
yakınınızda bulunan nefes alanlarımızdan 
biri. Pek çok toplu taşıma aracıyla kolaylıkla 
ulaşabileceğiniz bir konuma sahip olan koru, 
yemyeşil bir yerde, yılın dört mevsimi muhteşem 
bir trekking alanı sunuyor. Sık ağaçlar, kuş 
sesleri ve yürüyüş yolu ile güne enerjik 
başlamak ya da hafta sonunuzu değerlendirmek 
için Validebağ Korusu’nu ziyaret edebilirsiniz.

Validebağ Korusu / Üsküdar

Avcıkoru Tabiat Parkı / Şile-Çekmeköy
AVCIKORU Tabiat Parkı, günübirlik ziyaret için muhteşem bir 
rota olduğu gibi, bünyesinde yer alan kır evlerindeki konaklama 
alternatifleriyle unutulmaz bir hafta sonu seyahatine de olanak 
sunuyor. İsmini kendisine yakın köyden alan park, meşe, kestane ve 
gürgen ağaçlarıyla çevrili 650 hektarlık bir alana sahip. Büyükşehirden 
kaçışın ve aradığınız doğa yürüyüşlerinin belki de en unutulmazını 
Avcıkoru Tabiat Parkı’nda yapma olanağı bulabilirsiniz.
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Dünya’da ve Türkiye’de olup biten tarihi ve güncel olaylara bir de Oğuzhan 
Uğur’un hicivle karışık yorumlarıyla bakmak ister misiniz? Dünyada ne oluyor, 
ne oldu ve neler olacak? Bu tarz sorulara meraklıysanız, bu kitap sizin için bir 
arşiv niteliğinde olacak. 
“Biz eskiden sokakta enerjimiz bitene kadar oyun oynardık, şimdiki çocuklar 
tabletin şarjı bitene kadar oyun oynuyorlar. (…) Deprem, yangın, sel değil, 
bilgisizliktir asıl felaket. (…) Ben birinin zihnine girip kendi fikirlerimi 
yerleştirmek istemiyorum. Ben sadece bu taraftan da bakın diyorum. (…) 
Ezberlemeyeceksiniz, anlayacaksınız. Formül bu. (…) Soru sormaya devam 
etmek iyi bir şeydir. Kötü olan, cevapları görmezden gelmektir. (…) Eskiden 
yeteneğini keşfettiğimiz insanları ünlü ederdik, şimdiyse biri ünlü olduktan 
sonra yeteneklerini keşfetmeye çalışıyoruz. (…) En tehlikeli insan, bahaneleri 
olan insandır. (…) Tek yapamadıkları şey bölmek, onu da yapamazlar. 
Beceremezsiniz, çünkü biz bir’iz. Bir’i bir’e bölemezsiniz!”

Ayşe Kulin’in heyecan verici kaleminin, sürükleyici anlatımının doruk 
noktalarından biri Son! Kulin’in daha önceki romanlarından tanıdığımız 

kahramanların sona eren hikâyeleri... Son, içinde tuhaf bir sıkıntısı 
olanların, memleketin hallerine dertlenenlerin, birini hep son gördüğü 

haliyle hatırlayacağını bilenlerin, ülkeden ülkeye savrulanların, 
üstüne gidildiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyenlerin, aşk yerine umutla 
yetinmek zorunda kalanların hikâyesi. Denize doğru akarken birbirine 

karışan nehirlerin, tesadüflerin, denk gelişlerin, kesişmelerin, hiç 
unutmayanların, kördüğümleri çözmeyi dileyenlerin romanı Son!

MEVZULAR

SON
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Ömür boyu hapis cezası ile karşı karşıya kalan bir grup 
suçlunun hikayesini konu ediyor. Onların bu cezayı 
almamaları için önlerinde tek bir seçenek vardır; o da sonu 
ölümle sonuçlanabilecek bir deneye katılmayı kabul etmek. 
Şanslarını denemek isteyen suçlular, uzayda geçecek olan 
insan üreme deneyinin bir parçası olmayı kabul eder. Ancak 
hayatta kalmak onlar için hiç de kolay olmayacaktır. İçinde 
bulundıkları gemi kozmik ışın fırtınasına maruz kalınca 
suçlular için adeta bir ölüm kalım savaşı başlayacaktır.

Şeytan ve cinlerin varlığını araştıran Ed ve Lorraine Warren 
çifti, oyuncak bebek Annabelle’in yarattığı yıkımı durdurmak 
için onu evlerine getirmeye karar verir. İçine cin giren bebe-
ği evlerindeki eser odasına kapatan çift, onu kutsal bir ca-
mın arkasına koyar ve yardımını istedikleri bir rahibin kutsal 
duasıyla kapatırlar. Ancak bu da Annabelle’i durdurmaya 
yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve 
onlara yeni bir hedef verir: Warren çiftinin 10 yaşındaki kızı 
Judy ve onun arkadaşları.

1969 yazında Los Angeles’de geçen filmde, hit bir dizide oynamış bir erkek TV aktörünün film sektörüne girmeye çalışması 
anlatılıyor. Aktörün yakın arkadaşı, aynı zamanda da dublörü de aynı şeyi amaçlıyor. Sharon Tate’in ve dört arkadaşının Charles 
Manson’un müritleri tarafından korkunç cinayeti ise filmde geri plandaki hikayeyi oluşuturuyor.

BİR ZAMANLAR... HOLLYWOOD’DA

HIGH LIFE ANNABELLE COMES HOME
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X-Men efsanesinin en derin, karanlık 
ve olağanüstü bölümü.
Süperstar Hugh Jackman Wolverine 
rolünde bu sefer intikam için karşı-
mızda. Kalbinizi yerinden oynatacak 
bu filmde Logan’ın (Wolverine) sert 
ama romantik geçmişine, korkunç 

öfkesine, Victor Creed( Sabretooth) 
ile olan karışık ilişkisine ve çok gizli 
bir program olan Weapon X’e tanık 
olacağız. Wolverine, Adamantium 
metalinden yapılmış jilet gibi keskin 
pençelerini bu kez geçmişinden öç 
almak için saplıyor.

Kahramanlarımız Muhteşem Karışık Kaset 
2 eşliğinde kâinatın uzak köşelerinde do-
laşırken aynı zamanda çeşitli maceralara 
atılmaya devam ediyor. Koruyucular, Peter 
Quill’ın gerçek ailesinin gizemini çözerken, bir 
yandan yeni kurdukları ailelerini korumak için 

savaşıyorlar. Mar-
vel Sinema Evreni 
genişlemeye 
devam ederken, 
eski düşmanlar 
yeni müttefik-
lere dönüşüyor, 
hayranların klasik 
çizgi romanlardaki 
favori karakterleri 
kahramanları-
mızın yardımına 
koşuyor. 

X-MEN BASLANGİÇ: WOLVERINE 

GALAKSİNİN KORUYUCULARI 2

SPIDER MAN-ÖRÜMCEK ADAM 
Amerikan çizgi roman tarihinin en popüler 
süper kahramanlarından Örümcek Adam, 
sadık okurlarından yönetmen Sam Raimi 
tarafından sinemaya uyarlandı. Peter Parker 
rolünde Tobey Maguire’ı izleyeceğimiz 

filmde, Müfreze 
(Platoon) ve 
İngiliz Hasta 
(English Patient) 
gibi filmlerden 
tanıdığımız 
William Dafoe 
Green Goblin 
olarak çıkacak 
karşımıza. 
Vampirle 
Görüşme 
(Interview With 
The Vampire)’nin 

büyüyemeyen küçük vampir kızı Kirsten 
Dunst ise, artık yeterince büyümüş 
durumda ve Mary Jane rolünde. Daily 
Bugle’nin asabi editörü J.Jonah Jameson’ı, bu 
karaktere sadece yüz hatlarıyla değil, ismen 
de benzeyen J.K. Simmons canlandırıyor.
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