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edeceğiz. Okyanusya’daki Vanuatu 
Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen bir 
enerji santrali projesine enerji desteği 
sağladık. 200 kilometrekarelik küçük 
bir ülkeye dahi enerjimizi götürmeyi çok 
önemsiyoruz. Bununla birlikte global 
pazarlardaki payımızı da bu sayede 
artırmış oluyoruz. 
Bizler, “Kesintisiz Hayat Aksa’’ sloganıyla 
varlığımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız 
her çalışmanın insanlığa dokunmasını 
ve pozitif değer sağlamasını çok 
önemsiyoruz. Bu amaç doğrultusunda; 
Omurilik felçlilerinin tıbbi, ekonomik, 
mesleki ve sosyal sorunlarına eğilerek 
bu sorunların çözümünde destek olmak 
amacıyla kurulan Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği (TOFD) ve Omurilik 
Felçlileri Gençlik ve Spor Kulübü (OFSK) 
tarafından düzenlenen RUNTOFD 
İstanbul Çocuklar ve Gençler Koşusu’na 
destek olduk. Çocuklarımızın gözlerindeki 
mutluluğa bir parça da olsa katkı 
sağlamak bizim için gerçekten paha 
biçilmez bir andı. 
Büyük bir özveri ile hazırladığımız 
dergimizi keyifle okumanızı temenni 
ediyorum.

ALPER PEKER
CEO

BIZLER, ‘’KESINTISIZ 
HAYAT AKSA’’ 
SLOGANIYLA VARLIĞIMIZI 
SÜRDÜRÜYORUZ. 
YAPTIĞIMIZ HER 
ÇALIŞMANIN INSANLIĞA 
DOKUNMASINI VE POZITIF 
DEĞER SAĞLAMASINI  
ÇOK ÖNEMSIYORUZ

Sevgi ve Saygılarımla,

Eylül ayının tamamlanması ile birlikte 
biz de yılın üçüncü çeyreğini tamamlamış 
oluyoruz. Bu yılın başında belirlediğimiz 
hedefler doğrultusunda azim ve 
kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 
Elde ettiğimiz başarılar ve hedefler 
doğrultusunda elde edeceğimiz başarılar 
için var gücüyle çalışan, emeği geçen tüm 
çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür 
ediyorum. Sizlerin sayesinde bugün 
toplamda 168 ülkeye ihracat yapan bir 
konuma geldik. Bu gerçekten çok büyük 
bir başarıdır.
Yeni sayımızla ilgili gelişmelere başlarken 
sizlere bizim için çok önemli bir haberi 
duyurmaktan mutluluk duyuyorum. 
35 yılda tüm dünyada uzmanlık ve 
güvenin simgesi haline gelen şirketimiz, 
dünya pazarlarındaki yolculuğuna 
bundan sonra Turquality ile emin 
adımlarla devam edecek. Türkiye’nin 
en prestijli markalarının yer aldığı 
“Turquality” programına kabul edilerek 
dünya pazarlarında daha da güçlü yol 
alacağımıza inancım tam. 
Bizim için ulaşabileceğimiz her noktaya 
enerjimizi ulaştırmak hayati önem 
taşıyor. Hayatın aksamadan devam 
etmesi için üzerimize düşen tüm 
sorumlulukları gerçekleştirmeye devam 
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Türkiye Omurilik 
Felçlileri Derneği’nin 

RUNTOFD İstanbul 
Çocuklar ve

Gençler Koşusu’na 
enerji veren Aksa 

Jeneratör, omurilik felci 
konusundaki

farkındalık 
çalışmalarına katkıda 

bulundu.

Aksa Jeneratör, bu yıl 
125’incisi gerçekleşen Çin 

İthalat ve İhracat Fuarı 
(Canton Fair), Shangai 
Power, Orta Asya’nın 

stratejik özelliğe sahip 
Kazakistan’ın Atyrau 

şehrinde Global Oil & Gas
Fuarı ve Konya İnşaat 

Fuarı’na katıldı.

Aksa Portatif 
Jeneratörler, 

ihtiyaç duyulan 
her noktada 

benzin ve dizel 
yakıtlı motor

seçenekleriyle 
kullanıcıların 

hayatını 
kolaylaştırıyor.

Afrika’nın sürdürülebilir 
kalkınmasına destek 
olma hedefiyle bu kıtada 
çalışmalarına devam 
eden Aksa Jeneratör, bu 
yıl 21’incisi düzenlenen 
Afrika Enerji Forumu’na 
sponsor oldu.
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Günümüzün 
teknolojisinde alışveriş 

için dışarı çıkmanıza 
gerek kalmamakla 

birlikte aldığınız yeni 
ürünlerin evinizde nasıl 

konumlanacağını önceden 
de görebiliyorsunuz

Özellikle son zamanlarda 
en popüler tatil 
destinasyonlarından birisi 
haline gelen Bozcaada, 
Arnavut kaldırımlı sevimli 
sokakları, mis kokulu 
fırınları, renkli kafeleri ve ışıl 
ışıl alışveriş tezgahlarıyla 
misafirlerini ağırlamaya 
devam ediyor.
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 Çömlekçilik, toprağın ya da 
asıl olarak killi toprağın çeşitli 
aşamalardan geçirildikten 
sonra şekillendirilerek, 
kullanılmak üzere çeşitli 
eşyalar üretilmesine deniyor. 
Günümüzde hâlâ yapımı 
devam etse de eskisi 
kadar revaçta olmayan 
çömlekçiliğin ilk zamanları 
MÖ 7000’lere dayanıyor.

Aksa, Ar-Ge çalış-
malarıyla Close 
Before Excitation 
(CBE) teknolojisini 
geliştirerek enerji
Kesintilerinde jene-
ratörün 8 saniyede 
devreye girmesini 
sağladı.

16
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Dünyanın her yerinde her 
an kesintisiz enerji desteği 

sunmaya devam eden Aksa, 
son olarak Okyanusya’da 
Vanuatu Cumhuriyeti’nde 
gerçekleştirilen bir enerji 

santrali projesine enerji 
desteği sağladı. Aksa 

Jeneratör, satış ağındaki ülke 
sayısını 168’e çıkardı.

Aksa Jeneratör, Okyanusya’nın 
turizm cenneti Vanuatu 
Cumhuriyeti’yle birlikte 168 

ülkeyi kapsayan satış ağına ulaştı. Güney 
Pasifik Okyanusu’nda bulunan Vanuatu 
Cumhuriyeti, 83 adaya dağılmış 12 bin 
200 kilometrelik küçük bir ülke olmasına 
karşın 270 bin kişilik nüfusu ve yıllık 300 
bine yakın turist sayısıyla enerji ihtiyacı 
öne çıkan bir ülke olarak dikkat çekiyor. 
Vanuatu adasında gerçekleştirilen 7 
MW’lik enerji santrali projesine enerji 
desteği sağlayan Aksa Jeneratör, global 
pazarlardaki payını artırma hedefiyle 
çalışmalarını sürdürüyor. 
2018 yılında 210 milyon dolar yurtdışı 
geliri elde ettiklerini ifade eden Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker, “2019’da 
odaklandığımız pazarlarda payımızı 
yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi. Aksa 

Jeneratör olarak dünya çapında birçok 
enerji santrali, askeri tesis, havalimanı, 
alışveriş merkezi ve spor tesisi projesinde 
yer aldıklarını aktaran Peker, “Çin’in en 
büyük jeneratör ihracatçısıyız ve son 
yıllarda dünyanın en büyük havalimanı 
İGA, Gana Kotoka Havalimanı ve Aşkabat 
Olimpiyat Kompleksi gibi birçok büyük 
projede yer alarak alanımızda dünyanın 
en prestijli projelerine çözümler ürettik. 
Okyanusya’nın son yıllarda öne çıkan 
ülkelerinden biri olan Vanuatu adasındaki 
proje ile pazarımızı büyütüyoruz” dedi.
Şirketin uzun vadeli hedefleri hakkında 
da bilgi veren Alper Peker, “Dünya 
çapındaki satış ağımızı genişleterek 
gelişimi hızlandırma hedefinin bir parçası 
olarak 168 ülkeye ulaştık. Pazar payımızı 
geliştirmek adına çalışmalarımıza devam 
ediyoruz” diye konuştu.

DÜNYA ÇAPINDA 168 ÜLKEYE ULAŞTIK
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AKSA JENERATÖR TURQUALITY 
ILE DAHA GÜÇLÜ

Bireysel kullanımdan dev projelere 
uzanan geniş yelpazedeki ürün 
ve uygulamalarıyla jeneratör 

pazarında bir dünya markası haline gelen 
Aksa Jeneratör, Türkiye’nin en prestijli 
markalarının yer aldığı “Turquality” 
programına kabul edilerek dünya 
pazarlarında daha güçlü yol almasına 
yardımcı olacak bir adım daha attı. Aksa 
Jeneratör, 168 ülkeye ulaşan ihracatı ve 
küresel sektörde ilk beş üretici arasında 
olmasıyla Türkiye ekonomisine yüksek 
katkı sunan firmalar arasında yer alıyor. 
20 yıldır Afrika pazarında yer alarak 
bu kıtanın gelişimini destekleyen Aksa 
Jeneratör’ün Türkiye, Çin ve ABD’de 
üç üretim tesisi bulunuyor. Asya, 
Avrupa, Afrika ve Amerika’da 13 ofis, 4 

temsilcilikle hizmet veren Aksa, 2018 
yılında 1.5 milyar TL ciroya ulaştı. 
Firmanın cirosunun yüzde 65’ini yurtdışı 
satışlardan sağlandı.

DEV PROJELERE KESINTISIZ  
AKSA ENERJISI
Uluslararası alanda Gana Kotoka 
Havalimanı, Aşkabat Olimpiyat Kompleksi 
gibi dev projelerde yer alan Aksa 
Jeneratör, son olarak Okyanusya’nın 
turizm cenneti Vanuatu Cumhuriyeti’yle 
7 MW’lik enerji santrali projesine enerji 
desteği sağladı. Ar-Ge yatırımlarıyla farklı 
pazar ve sektörlerin ihtiyaçlarına yanıt 
veren yenilikçi ürünler gerçekleştiren 
Aksa Jeneratör, 8 saniyede sistemi 
devralan ilk jeneratörü üretti.

Hedef ilk üç üreticiden biri olmak
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, Aksa 
Jeneratör’ün 2025 yılına kadar dünyada 
en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma 
hedefiyle çalıştığını ve Turquality dam-
gasıyla dünya pazarlarındaki prestijine 
katkı sağlayacak bir adım attığını belirtti. 
Aksa Jeneratör’ün Türkiye’nin bayrağını 
168 ülkede dalgalandırdığı belirten Alper 
Peker “Turquality ile dünya pazarlarında-
ki gücümüzü Türkiye referansıyla daha 
da artıracağız. Her zaman gücüne ve po-
tansiyeline inandığımız ülkemizi Turqu-
ality belgesiyle temsil etmek büyük bir 
gurur olduğu kadar aynı zamanda büyük 
bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluk-
la hedeflerimiz için çok daha gayretle 
çalışacağız” dedi.

35 yılda tüm dünyada uzmanlık ve güvenin simgesi haline gelen, 168 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
Aksa Jeneratör, dünya pazarlarındaki yolculuğuna Turquality ile emin adımlarla devam ediyor.
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Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin RUNTOFD İstanbul Çocuklar ve 
Gençler Koşusu’na enerji veren Aksa Jeneratör, omurilik felci konusundaki 

farkındalık çalışmalarına katkıda bulundu.

   AKSA KURUMSAL  

HAYATIN HER ANINDA AKSA

Omurilik felçlilerinin tıbbi, ekono-
mik, mesleki ve sosyal sorun-
larına eğilerek bu sorunların 

çözümünde destek olmak amacıyla ku-
rulan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği 
(TOFD) ve Omurilik Felçlileri Gençlik ve 
Spor Kulübü (OFSK) tarafından düzen-
lenen RUNTOFD İstanbul Çocuklar ve 
Gençler Koşusu Aksa Jeneratör’ün enerji 
desteğiyle gerçekleştirildi. Koşu ve 
etkinlik alanında yüzlerce genç, omurilik 

felçlileri yararına bir araya geldi.
Yıl boyunca farklı alanlardaki organizas-
yonlara sponsorluklarıyla destek olduk-
larını belirten Aksa Jeneratör Pazarlama 
Müdürü Ergün Yılmaz; “Sunduğumuz 
kesintisiz enerji desteğiyle hayatın her 
alanına yer alma hedefimize yönelik 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 
Her bireyin özgürce hayatın içinde yer 
alabilmesinin en temel özgürlüğü oldu-
ğuna inanıyoruz.  Bu inançla ortopedik 

engelli bireylerin, yardımsız bir şekilde 
normal hayatlarına devam etmeleri ve 
sosyal hayata da entegre olmaları için 
yürütülen her faaliyette bulunmak ve 
desteklerimizi sonuna kadar hissettirme-
nin en büyük sorumluluğumuz. Bu kap-
samda yapılan çalışmalara destek olmak 
için elimizden geleni yapmaya çalışıyo-
ruz. Omurilik felcine dikkati çekmek için 
böyle güzel bir etkinlikte emeği geçen 
herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



AKSA ILE ENERJINIZ  
HEP YANINIZDA

Aksa Jeneratör, günlük kullanımdan 
büyük sanayiye kadar ihtiyaca 
göre ürün yelpazesiyle kesintisiz 

enerji sağlıyor. Aksa Portatif Jeneratör-
ler, ihtiyaç sahiplerine taşınabilir olma 
özelliği ile istedikleri anda destek sunu-
yor. Benzinli ve dizel olmak üzere; 2,1 
litreden 30 litreye kadar 11 farklı yakıt 
tankı kapasitesine sahip Aksa Portatif 
Jeneratörler, 16 farklı modeliyle tüke-
ticilerle buluşarak her ortamdaki enerji 
ihtiyacına yanıt veriyor.
Üstten subaplı dizaynı ile kullanıcı dostu 
olan tek ve üç fazlı Aksa Portatif Jene-
ratörler; elektrik marşlı modelleri, yağ 
seviyesi düştüğünde motoru durduran 
koruma ve aşırı akıma karşı devre koruyu-
cu özellikleriyle kalitesini güçlendiriyor.

HIZLA DEVREYE GIRIYOR 
Portatif jeneratörlerin çok farklı kullanım 
alanları olduğunu belirten Aksa Jeneratör 
Türkiye Satış Direktörü Emrah Tatarka, 
elektriğin bulunmadığı açık hava ortamla-
rında veya elektrik kesintisinin gündeme 
gelebileceği durumlarda portatif jene-
ratörlerin hızla devreye alınabileceğini 
belirtti. Tatarka “Aksa Jeneratör olarak 
enerjiye ihtiyaç duyulan her ortama 
uygun mühendislik çözümlerini hayata 
geçirmek vizyonuyla şirketimiz yenilikçi 
ürünler geliştirmektedir. Günlük kullanı-
ma uygun portatif jeneratörlerden dev  
sanayi tesislerine kadar kesintisiz  
enerji ihtiyacına uygun ürün modelle-
rimizi tüm dünyaya sunmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

Aksa Portatif Jeneratörler, ihtiyaç duyulan her noktada benzin ve dizel yakıtlı  
motor seçenekleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Aksa Portatif Jeneratörler; 
elektrik marşlı modelleri, yağ 
seviyesi düştüğünde motoru 
durduran koruma ve aşırı 
akıma karşı devre koruyucu 
özellikleriyle kalitesini 
güçlendiriyor.’’
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SEKTÖREL FUARLARIN ILGI ODAĞI AKSA 
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Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi Aksa, 
kaliteli ürün ve yenilikçi çözümlerini bir-
çok ülkede gerçekleşen fuarlara katılarak 

mevcut ve potansiyel pazar temsilcileriyle bir 
araya gelmeye devam ediyor. 
On yılı aşkın süredir Çin’in Çangcou şehrinde 
jeneratör üretimi yapan ve 2012 yılında 
dünyanın en yüksek kapasiteli fabrikasını 
Çin’de açan Aksa Jeneratör, iş cirosu 
bakımından en büyük ticaret buluşması, Çin 
İthalat ve İhracat Fuarı’na yenilikçi ürünleriyle 
katıldı. 20 binin üzerinde satıcıyla yaklaşık 
100 bin alıcıyı buluşturan fuarda, katılımcılar 
ürünlerini denizaşırı alıcılarına tanıtma imkânı 
yakaladı. Yenilikçi hizmet ve ürünlerini tanıtan 
Aksa, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. 
Aksa Jeneratör ayrıca; Çin’in Shangai şehrinde 
düzenlenen Shangai Power, Kazakistan’ın 
Atyrau şehrinde konumu ve enerji kaynaklarına 
yakınlığıyla Orta Asya’nın stratejik öneme 
sahip ilk ve tek olan Global Oil & Gas Fuarı’na 
da katıldı. Birçok ülkeden sektör temsilcisini 
bir araya getirerek alanında bölgenin en 

önemli buluşmaları sayılan bu fuarlarda; Aksa 
Jeneratör yenilikçi ürünleriyle ziyaretçilerini 
ağırladı.

‘’STRATEJIK ÖNEMDEKI FUARLARA  
KATILMAYA ÇALIŞIYORUZ’’
Dünyanın en büyük 5 jeneratör  
üreticisinden birinin Aksa olduğunu vurgula-
yan Aksa Çin Genel Müdürü Gürhan Atakan, 
“Birçok ülkede düzenlenen ve farklı sektörleri 
bir araya getiren uluslararası fuarlarda yer 
almak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. 
Yurtdışında yapılan bu tarz fuarların hem 
sektöre hem de ülkemize çok büyük katkılar 
sağladığına inanıyorum. Dünyanın ikinci büyük 
ekonomisi arasında yer alan Çin, Orta Asya’nın 
stratejik özelliğe sahip Kazakistan’da düzen-
lenen fuarlar, elektrik ve enerji sektöründe iş 
yapmayı hedefleyen firmalar için kaçırılma-
ması gereken bir fırsat. Yenilikçi ürünlerimizle 
katıldığımız bu fuarlarda bir Türk firması 
olarak beklentimizin üzerinde ilgi görüyoruz 
bu da bizi çok gururlandırıyor” dedi. 

Aksa Jeneratör,  
bu yıl 125’incisi 

gerçekleşen Çin İthalat 
ve İhracat Fuarı (Canton 

Fair) Shangai Power 
ve Orta Asya’nın 

stratejik özelliğe sahip 
Kazakistan’ın Atyrau 

şehrindeki Global 
Oil & Gas Fuarlarına 

katıldı. Enerji sektörü 
paydaşlarının katıldığı 

bu fuarlarda Aksa, 
yenilikçi ürünleriyle fuar 

ziyaretçilerinin  
ilgi odağı oldu.



Özbekistan Enerji Bakanlığı’nın 
desteklediği Power Uzbekistan, 
15-17 Mayıs tarihlerinde 

Taşkent’te gerçekleşti. Enerji, nükleer 
enerji, enerji tasarrufu, elektrikli 
ekipmanlar, alternatif enerji, ısı ve güç 
ekipmanları alanında çalışan firmalar, 
Özbekistan pazarına ürünlerini tanıttı.

Aksa Jeneratör Kazakistan Ülke Müdürü Gök-
han Güngörmüş, Orta Asya’da Türk dünyası-
nın kalbinde yer alan Power Uzbekistan fua-
rıyla bu ülkeyle 10 yıldan uzun süredir devam 
eden çalışmalarını güçlendirdiklerini söyledi. 
Özbekistan’ın pazar olarak önemine değinen 
Güngörmüş, “Aktif olduğumuz pazarlarda da 
fuarlara düzenli olarak katılmak bu ülkeler-

deki konumumuz daha da güçlendirmemizi, 
yeni ürünlerimizi tanıtmamızı, kamu ve yerel 
otoritelerle iletişimimiz sağlıyor. 10 yıldan 
uzun zamandır var olduğumuz Özbekistan 
pazarındaki konumumuz bizi diğer bölge ül-
keleri için de olumlu yönde destekliyor. Çevre 
ülkelerden katılımcılar da fuarda ürünlerimizi 
yakından tanıma şansı yakalıyor” dedi.

Dünyanın lider jeneratör üreticilerinden Aksa, Power Uzbekistan Fuarı’na katıldı. Bu yıl 14. kez düzenlenen  
fuar, 11 ülkeden enerjinin farklı alanlarında faaliyet gösteren firmaları bir araya getirdi. 

ÜRÜNLERIMIZI ORTA ASYA’NIN  
KALBINDE SERGILEDIK
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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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Aksa, 11-13 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen ve Afrika kıtasının en büyük yapı ve inşaat fuarı olan  
African Construction Expo’ya enerji desteği vererek Güney Afrika’daki sektör temsilcileriyle bir araya geldi. 

AKSA BAYRAĞI AFRIKA’DA 
DALGALANMAYA DEVAM EDIYOR 

Güney Afrika’nın Johannesburg 
şehrinde; 11-13 Haziran tarihleri 
arasında gerçekleşen African 

Construction Expo’da yenilikçi ürünleri-
ni sergileyen Aksa, fuar katılımcılarının 
ilgi odağı oldu. Afrika kıtasının Aksa için 
çok önemli olduğunu vurgulayan Aksa 
Jeneratör Güney Afrika Bölge Müdürü 
Erkin Tekel; “Afrika kıtasında çok uzun 
yıllara dayanan varlığımız ‘Afrika Strateji 

Belgesi’nin hayata geçmesiyle daha 
büyük önem kazanmaya başladı. Bu 
belgenin imzalanmasıyla Türk şirketle-
rinin varlığı Afrika’da iyice hissedilmeye 
başlandı ve 2017 yılının sonunda Türki-
ye ile Afrika arasında yapılan ticari ha-
cim 20,6 milyar dolara yükselerek rekor 
kırdı. Tabi bu ticari hacmin artmasında 
bizim rolümüz de çok büyük’’ dedi. 
Türk jeneratör firması olarak Afrika’da-

ki şirketlerle uzun yıllardır birlikte iş 
yaptıklarının altını çizen Tekel, ‘’Bu iş 
birlikleri hem bize hem de Afrika’daki 
şirketlere büyük katkı sağlıyor. Güney 
Afrika’da 2016 yılından beri hizmet ve-
ren ofisimizle bölgedeki ticaret hacmi-
mizi gün geçtikçe artırıyoruz. Bölgedeki 
varlığımızı daha da güçlendirmek için 
verdiğimiz hizmetlere devam edeceğiz” 
diye konuştu. 
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Afrika pazarının öne çıkan firmaların-
dan Aksa Jeneratör, kıtanın enerji 
alanındaki önemli buluşmalarından 

biri olan Afrika Enerji Forumu’na enerji 
desteği verdi. 11-14 Haziran tarihleri 
arasında Portekiz’in başkenti Lizbon 
şehrinde gerçekleşen Afrika Enerji Foru-
mu, Afrika’da yatırım yapan ve yatırıma 
hazırlanan sektör liderlerini bir araya 
getirdi. Afrika’nın güç, enerji, altyapı ve 
sanayi sektörleri için küresel yatırım top-
lantısı olma özelliğini taşıyan Afrika Enerji 
Forumu, endüstri ve teknoloji devlerini 
bir araya getirerek dünya çapında bir ağ 
oluşturma fırsatı sunuyor. 

‘’BAĞLARIMIZ HER YIL  
DAHA DA GÜÇLENIYOR’’
Aksa Jeneratör İhracat Müdürü Alp 

Konuralp, Afrika’nın sürdürülebilir 
kalkınmasına destek olan faaliyetlerine 
devam ettiklerini aktardı. Enerji ihtiyacını 
karşılarken Aksa Jeneratör çözümlerinin 
günlük kullanımdan madencilik ve 
inşaata dek pek çok sektörde tercih 
edildiğini aktaran Konuralp “Afrika, 
enerji alanındaki her önemli anında 
yanında durduğumuz bir kıta. Afrika 
Enerji Forumu’na her yıl destek 
veriyoruz ve kıtanın kalkınmasındaki 
her hamlede biz de var olmaya devam 
etmek istiyoruz. Mozambik’teki felaket 
anlarında ve Afrika Enerji Forumu gibi 
kıtanın geleceğini şekillendirecek büyük 
buluşmalarda da yerimizi alıyoruz. 
Dünyanın parlayan yıldızı Afrika’yla 
ticari, sosyal ve kültürel bağlarımız her 
yıl daha da güçleniyor” dedi.

Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına destek olma hedefiyle bu kıtada çalışmalarına devam eden  
Aksa Jeneratör, bu yıl 21’incisi düzenlenen Afrika Enerji Forumu’na sponsor oldu. 

AKSA’DAN LIZBON ÇIKARMASI

Afrika’nın güç, enerji, altyapı 
ve sanayi sektörleri için 
küresel yatırım toplantısı 
olma özelliğini taşıyan 
forumda Aksa, bölgenin 
enerji sektöründeki önemli 
firmalarıyla bir araya geldi.’’



MOZAMBIK KASIRGASINA 
AKSA’DAN YARDIM ELI

Kotoka Uluslararası Doğu Afrika 
ülkesi Mozambik, son yıllardaki en 
büyük felaketlerden biri olan Idai 

kasırgasının etkilerini silmeye devam 
ediyor. Yaklaşık bin kişinin hayatını kay-
bettiği bu kasırga ve sonrasında oluşan 
sel felaketi nedeniyle elektrik tesisatları 
ve alt yapı zarar görürken, ülke geneline 
enerji verilemedi. 
Mozambik’te yaşanan kasırgadan dolayı 
enerji ihtiyacına destek veren Aksa, en 
temel gereksinimlerden biri olan enerjinin 
sağlanması için Colégio Lassalle’ye kalıcı 
jeneratör tedarik etti. Ayrıca şehrin enerji 
ihtiyacının yoğunlaştığı hastane, okul, 
kamu binaları gibi noktalardaki jenera-
törlerin bakım ve arıza ihtiyaçları için de 
Aksa, teknik personeli ve bölge bayileri 
üzerinden destek verdi. 
Aksa Jeneratör Güney Afrika Ülke Müdürü 
Erkin Tekel konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Aksa Jeneratör olarak Afrika bizim için çok 

önemli. Afrika’nın sürdürülebilir kalkınma-
sına destek için yatırımlarımızı sahra altı 
Afrika’da yoğunlaştırmaya gayret ediyo-
ruz. Mozambik başta olmak üzere bölgede 
yaşanan kasırga ve sel felaketi nedeniyle 
yerel halk zor günler geçirdi. Biz de bu 
mağduriyeti bir nebze de olsa hafiflet-
mek amacıyla eğitime destek vererek, en 
derinden etkilenen şehir olan Beira’daki 
bir adet okulun enerjisini sağlama kararı 
aldık. Ayrıca iki teknik personelimiz ile 
bölge bayimize destek vererek sağlık 
ve kamu binalarında ihtiyaç halindeki 
jeneratörlere acil bakım ve teknik destek 
hizmeti sunduk. Daha önce ABD’de 
yaşanan kasırga felaketlerinde de enerji 
desteği vererek felaketzedelerin günlük 
yaşantılarına hızlıca dönmelerine katkı 
sağlamıştık. Bu gibi felaket koşullarında 
öncelikli gereksinimlerden biri olan enerji 
konusunda destek sağlamayı şirket olarak 
misyonumuz dahilinde görüyoruz.”

Afrika’nın sürdürülebilir kalkınmasına 
destek olma hedefiyle faaliyetlerini 

sürdüren Aksa Jeneratör, 
Mozambik’teki Idai kasırgasında 

felaketzedelere yardım elini uzattı. 

Şehrin enerji ihtiyacının 
yoğunlaştığı hastane, 
okul, kamu binalarındaki 
jeneratörlerin bakım ve arıza 
ihtiyaçları için de teknik 
personelini güçlendiren Aksa; 
eğitimin kesintiye uğramaması 
için bölgedeki en kalabalık 
okullardan birine jeneratör 
desteği sağladı.’’
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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



Aksa, Ar-Ge 
çalışmalarıyla 
Close Before 

Excitation (CBE) 
teknolojisini 

geliştirerek enerji 
kesintilerinde 

jeneratörün 
8 saniyede 

devreye girmesini 
sağladı. Aksa’nın 

yeni teknolojisi 
İstanbul 

Havalimanı’na da 
kesintisiz enerji 

vermeye başladı. 

AKSA JENERATÖR’DEN 
DÜNYADA BIR ILK

Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa 
Jeneratör, kesintisiz enerji için sunduğu ürün 
ve hizmetlerini sürekli yenileyerek enerji 

sektörüne ivme kazandırmaya devam ediyor. 
Firma son olarak geliştirdiği CBE teknolojisiyle 
enerji kesintilerinde jeneratörün devreye girme 
süresini 15 saniyeden 8 saniyeye düşürdü. Aksa 
Jeneratör’ün CBE ürünü özellikle hastanelerde 
maksimum 10 saniyelik kesintiye tahammül 
edebilen ameliyathane, yoğun bakım, radyoloji 
gibi bölümler açısından hayati önem taşıyor. CBE 
teknolojisinin hastanelerin yanı sıra havalimanları, 
demir çelik sektörü, data center’lar ve alışveriş 
merkezleri gibi enerji kesintisinin tolere edilmesinin 
ciddi riskler oluşturduğu alanlarda kullanıma 
sunulması hedefleniyor.  Aksa Jeneratör CBE 
teknolojisi, İstanbul Havalimanı’nda da kullanılarak 
kesintisiz enerji sağlamaya devam ediyor.

SÜREKLI ILETIŞIM HALINDEYIZ
Aksa Jeneratör Fabrika Müdürü Kağan Coşansu 
konuyla ilgili şunları kaydetti: “Biz Aksa Jeneratör 
olarak yüzde 100 müşteri memnuniyeti hedefiyle 

faaliyetlerimizi sürdürüyoruz; dolayısıyla ürünleri-
mizle ilgili bildirim almak için kullanıcılarımızla sü-
rekli iletişim halindeyiz. Bu sebeple müşterilerimizin 
taleplerini, satış sonrası hizmetlerimiz kapsamında 
alıyor ve onlardan gelen talepler doğrultusunda 
nasıl çözümler geliştirebileceğimiz noktasında plan-
lamalar yapıyoruz.’’

15 SANIYEDEN 8 SANIYEYE
Jeneratörün devreye girme süresini kısaltmak için 
sektörde uzun yıllara varan deneyimlerden yola çık-
tıklarını anlatan Kaan Coşansu, ‘’Ar-Ge faaliyetlerimiz 
kapsamında dünyada ilk kez jeneratörün devreye 
girme süresini 15 saniyeden 8 saniyeye indirmeyi 
başardık. Geliştirdiğimiz bu teknolojiyi tek bir ürünün 
yanı sıra çoklu jeneratör gruplarının senkronize 
olarak yükü besleme durumlarına da entegre edecek 
projeleri gerçekleştirecek bir duruma geldik. Örneğin 
10 adet senkron jeneratörün normalde paralel hale 
geçerek yükü besleyebilme süresi yaklaşık 30-40 
saniye arasıdır. Ancak biz CBE teknolojisi ile bu 
süreyi de 8-10 saniyeye kadar indirecek çözümleri 
müşterilerimize sunabiliyoruz” dedi.
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Sağladığı kesintisiz enerji ile 
etkinliklerin aranılan jeneratör 

markası olan Aksa Jeneratör’ün 
enerji sponsoru olduğu Harbiye 

Açık Hava Konserleri, her yıl 
olduğu gibi bu yıl da enerjiyle 

katılımcıları büyüledi.

MÜZIĞIN ENERJISI 
AKSA JENERATÖR’DEN

Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada 
faaliyet gösteren ve üretiminin 

yüzde 50’den fazlasını ihraç eden Aksa 
Jeneratör, konser ve festival organizas-
yonlarına enerji vermeye devam ediyor. 
İstanbulluların bütün bir yıl boyunca 
hevesle beklediği Harbiye Açık Hava 
Konserleri’nin temmuz, ağustos ve eylül 
ayında gerçekleşen konserlerin büyük 
bir bölümüne enerji desteği veren Aksa, 

açık hava etkinliklerinin vazgeçilmez 
markası olmaya devam etti. Aksa Jene-
ratör Pazarlama Müdürü Ergün Yılmaz, 
“Sadece jeneratör sektöründe değil farklı 
sektörlerde de adımızı duyurmak ve fark-
lı alanlardaki etkinliklere sponsor olmak 
için elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışıyoruz. Her sene olduğu gibi bu 
sene de Harbiye Açık Hava Konserleri’nin 
enerji sponsoru olduk. Aksa ile konserler 
kesintisiz devam edecek” dedi. 

Kesintisiz enerji 
sloganıyla hayatın her 
anında yer alan Aksa 
Jeneratör; yıl boyunca 
farklı alanlardaki 
unutulmaz etkinlik ve 
konserlere verdiği destek 
ile sektörde fark yarattı.’’
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AKSA KIRALIK MOBIL  
JENERATÖR ILE EN HIZLI ENERJI

Ürünlerin yüksek kalitesi yanında 
farklı sektörlerin yakından 
talep edilen ihtiyaçlarına göre 

hizmetlerde de çeşitlilik geliştiren 
Aksa, Türkiye’de ilk defa acil enerji 
gereken durumlar için Aksa Kiralık Mobil 
Jeneratör sistemini oluşturdu. Aksa 
Jeneratör Kiralama, benzinli ve dizel 
jeneratör gruplarından oluşan geniş 
ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosu 
ile hizmet veriyor. Dönemsel ve sürekli 
enerji ihtiyaçlarını karşılamada; keşif, 
montaj, servis ve nakliye çözümleri ile 
paket servis sunabilen Aksa Kiralama, 
1 kVA - 2500 kVA arasında Türkiye’nin 
en büyük jeneratör filosuna sahip 
bulunuyor. Konusunda uzman personeli 
ile kullanıcılarına hizmet veren Aksa 
Kiralık Mobil Jeneratörler, talebi takiben 

hızla organizasyon sahasına ulaşıyor.
Süper sessiz jeneratör konforu
Aksa Mobil Kiralama ekibi, kullanıcı 
sahasına ulaşmayı takiben 400 
kVA’ya kadar tek mobil jeneratörden 
olmak üzere 1200 kVA’ya kadar 
enerjiyi senkron vaziyette verebiliyor. 
Enerji ihtiyacının gereken düzeyde 
karşılamasının yanı sıra mükemmel ses 
yalıtım sistemleri sayesinde “Süper 
Sessiz” çalışan jeneratörleriyle Aksa 
Mobil Jeneratör Kiralama hizmeti, ihtiyaç 
sahiplerine konfor sunuyor.

MOBIL JENERATÖRLER HIZLA 
DEVREYE GIRIYOR
Aksa Kiralama Genel Müdürü Murat Dön-
mez, elektriğin bulunmadığı açık hava 
ortamlarında veya elektrik kesintisinin 
gündeme gelebileceği durumlarda mobil 
jeneratörlerin hızla devreye alınabileceği-
ni belirtti. Aksa Mobil Jeneratör Kiralama 
seçeneğini şimdiye kadar birçok büyük 
organizasyonun tercih ettiğini belirten 
Dönmez “Aksa Mobil Jeneratörler üstün 
mühendislik kalitesine en uygun olarak 
servis yetkinlikleriyle yüksek standart-
larda hizmet sunuyor. Uzman persone-
limizin eşlik ettiği Aksa Mobil Jeneratör 
Kiralama, tecrübemizle birlikte ihtiyaçlara 
göre çeşitlenen hizmet anlayışımızın bir 
sonucu olarak gelişti. Bu yüksek konfor-
daki kesintisiz enerji hizmetini, deneyimli 
kadromuz ile ihtiyaç sahiplerine sunmak-
tan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Aksa Mobil Jeneratörler,  
hızlı ve kaliteli servise ek olarak 
üstün ses yalıtımlarıyla “Süper 

Sessiz” çalışma konforunu ihtiyaç 
sahiplerine sunuyor



Çömlekçilik, toprağın ya da asıl olarak killi toprağın çeşitli aşamalardan 
geçirildikten sonra şekillendirilerek, kullanılmak üzere çeşitli eşyalar 

üretilmesine deniyor. Günümüzde hâlâ yapımı devam etse de eskisi kadar 
revaçta olmayan çömlekçiliğin ilk zamanları MÖ 7000’lere dayanıyor. 

ÇÖMLEKÇİLİK
TARİHİN ALTIN MİRASI 
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Renkli çiçeklerle tepedeki Ana-
dolu’da ilk yapılan çömlekler 
‘Neolitik’ döneme dayanıyor. İlk 

yapılan çömlekler sargı-dolama usulü ile 
elde şekillendirilirken, pişirim ise genel-
likle açık ateşte yapılıyordu. M.Ö. 3000 
yılında çömlekçi çarkı bulunmasıyla çark 
üzerinde şekillendirmeler de başlamış 
oldu. Yine aynı dönemde toprağın 
pişirilmesi için ilkel fırınlar da kullanıl-
maya başlandı. Eskiden çömlek; akarsu 
yataklarından alınan toprağın veya killi 
toprağın üstündeki özlü çamur süzüle-
rek, içindeki çakıl taş parçaları alındık-
tan sonra taşla veya tahta tokmakla 
dövülerek yapılırdı. Killi toprağa sadece 
biraz su katılır, süzülmüş balçıklı toprak 
kalıplara dökülerek sıkıştırılır veya ortası 
oyularak çeşitli biçimlere sokulurdu.
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Şimdilerde ise çömlek yapılırken kil bol su 
içinde ıslatılarak sıvılaştırılıp süzülüyor. 
Süzülen bu sulu çamur belirli bir kıvama 
gelinceye kadar kurutulduktan sonra elle 
işlenerek biçimlendiriliyor. 

ANADOLU’DA ÇÖMLEK  
PIŞIRIM TÜRLERI
Anadolu’da 4 çeşit çömlek pişirim metodu 
bulunuyor. Bunlardan birincisi Elazığ, 
Sivas, Manisa, Eskişehir, Bitlis, Kastamonu, 
Şanlıurfa ve Gaziantep’in bazı köylerinde 

uygulanan yöntemdir. Açıkta, yan yana üst 
üste dizilen çalı çırpının tezek ve odunla 
bir saat süren bir pişirme işlemi yapılıyor.
İkinci metotta; Kars, Gümüşhane, Ağrı, 
Erzurum illerine bağlı bazı köylerde uy-
gulanıyor. İçinde tezek yakılan tandırda 
pişirme yapılıyor. Közler üzerine çömlek 
kap ve kacak konularak pişiriliyor.
Üçüncü yöntemde her tarafı kapalı, fırın 
benzeri bir ortamda önce ateş yakılıyor 
sonra da çömlek ürün pişiriliyor. Ateş 
yakılınca ortam tamamen kapatılıyor. Bu 

çömlek pişirme tarzı Bolu ve Ordu’da bazı 
köylerde uygulanıyor. 
Son olarak yataklı ve milli çarkların kullanıl-
dığı her yörede uygulanan bir yöntem kulla-
nılıyor. Kemer üzerine oturtulmuş bir fırında 
ürünler üst üste yığılarak pişiriliyor. Burada 
kullanılan fırın üstü açık da olabilirken, baca-
lı da olabiliyor. Fırın alttan ateşleniyor. 

HER DÖNEM ÇOK ÖNEMLI 
Anadolu’da uygarlık öncesi dağ başların-
da ilkel çömlekçiliğin izlerine rastlarken, 
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uygarlığın başladığı dönemlerde yöresel 
kullanımlar ortaya çıktı. Yapılan araştır-
malar bu eşyaların pişirme derecesi ve 
“sır” kalitesinin çok yüksek olmadığını 
ortaya koyuyor. Günümüzde Anadolu’da 
eskisi gibi olmasa da bu değerli mirasa 
sahip çıkılmaya devam ediliyor. Bugün 
endüstri ülkelerinde çömlekçiliğe büyük 
önem veriliyor. Endüstri ürünlerine na-
zaran el sanatı ürünlere daha çok kıymet 
veriliyor. Uluslararası fuarlarda çömlekler 
ve diğer el sanatı ürünler sergileniyor. 
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Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe gündelik hayatımıza 
da birçok yenilik katıyor. Bunlardan biri de alışverişle ilgili. 

Günümüzün teknolojisinde alışveriş için dışarı çıkmanıza gerek 
kalmamakla birlikte aldığınız yeni ürünlerin evinizde nasıl 

konumlanacağını önceden de görebiliyorsunuz. 

Alışverişte 
Yeni Bir Dönemin 
Kapısı Aralanıyor 
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Teknolojik anlamda hayatı 
kolaylaştıran yeniliklerden biri de 
sanal alışveriş. Online alışverişin 

tacını rafa kaldıran sanal alışveriş 
beraberinde birçok yeniliği de getiriyor. 
Sanal gerçeklik teknolojisi ile çalışan 
sanal alışveriş henüz yeni bir kavram olsa 
da tutkunlarının sayısı her geçen gün 
artıyor. Online arama yaptığımızda pek 
çoğunun isminin önüne eklenmiş ‘sanal’ 
kelimesinden farklı olarak, sanal gerçeklik 
teknolojisi aslında gerçek dünyadaki 
mağazalara çok yakın bir deneyim 
sunuyor. Almak istediğiniz ürünü teknoloji 
yardımıyla bulunduğunuz yerden seçip, 
yine teknoloji yardımıyla yerleştirmek 
istediğiniz alanda nasıl duracağını 
görebiliyorsunuz. 

Sanal Alışverişin Avantajları
Sanal alışveriş konusunda hala kararınızı 
vermediyseniz avantajlarına bir göz atın. 

n ZAMANDAN TASARRUF SAĞLIYOR
Günümüzdeki en önemli sorunlardan 
biri zamanın bir türlü yetmemesi. Sanal 
alışveriş ile mağaza mağaza dolaşmanıza 
gerek kalmıyor. İstediğiniz markanın 
ürünlerini çok daha kısa sürede detaylı 
olarak inceleyip, stokta olup olmadığını 
görebilirsiniz. Böylelikle saatlerce gezme 
derdine son verebilirsiniz. 

Web sitelerindeki sonsuz 
seçenek ve aklınızın 
almayacağı kadar 
ucuz fiyatlarla satılan 
ürünler, internetten alışveriş 
yapmanın en  
büyük avantajları.’’
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e-ticaret sitelerinin sunduğu 
indirim ve kampanyalar 
tüketicilerin online alışverişe 
yönelmesindeki en önemli 
sebeplerden biri.’’

n YORMUYOR
İnternet alışverişi olmasaydı istediğiniz 
ürünle ilgili olarak ilk önce marka 
belirleyip daha sonra o markanın 
mağazalarını gezmeniz gerekecekti. Ürünü 
bulamadığınız takdirde başka şubelere 
de yönlendirilecek ve daha fazla enerji 
sarf etmiş olacaktınız. İnternet alışverişi 
sayesinde evinizden çıkmadan istediğiniz 
ürünü alabiliyorsunuz. Bu daha az 
yorulmanıza yardımcı oluyor. 

n ZAMAN KAVRAMINI  
ORTADAN KALDIRIYOR 
İnternetten alışveriş yapmak için özel ve 
uzun bir zaman ayırmanıza gerek yok. 
Mağazaların açık olup olmamasına bağlı 
kalmaksızın günün her saati istediğiniz 
oranda alışveriş yapabilirsiniz. 
n TÜM SEÇENEKLERI GÖRMEK 
MÜMKÜN
Online alışverişin avantajlarından bir diğeri 
de sanal ortamdaki geniş ürün yelpazesi! 
İstediğiniz her şeyi bulabileceğiniz 
e-ticarette, sayısız farklı seçenek var. 

Güvenlik Önemli
Sanal alışveriş yaparken dikkat etmeniz 
gereken en önemli konu güvenlik. 
Sanal alışveriş yaparken mutlaka bilinir, 
güvenli markaların sitelerini kullanın. 
Ödeme kısmında mutlaka 3D uygulaması 
olmasına özen gösterin.
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İş hayatı, Kişisel gelişiminize yaptığınız yatırımlar 
sizi gelecekte varmak istediğiniz hedefe ulaştırır. 
Zaman zaman uzun ve zorlu bir yoldan gitmeniz 

gerekse de hedefiniz olduğu ve bunun için 
mücadele ettiğiniz sürece amacınıza ulaşabilirsiniz.

İlk ve belki de en önemli adım kim oldu-
ğunuzu bilmek ve tüm stratejilerinizi 
buna göre belirlemektir. Kendi değerle-

rinizin farkına vararak bu stratejik süreçte 
nasıl ilerleyeceğinizin kararını önceden 
vermelisiniz. Kendinize en sert ve zor so-
ruları sorarak hareket tarzınızı belirleyebi-
lir ve başarı yolunda ilk adımı atabilirsiniz.  
Her ne olursa olsun karşınızdaki kişide 
istediğiniz etkiyi yaratmanın yolu sizden 
geçiyor. Bunun için de öncelikle kim oldu-
ğunuzu, hedeflerinizi, yapabileceklerinizi 
belirlemeli ve bunları karşınızdaki kişiye 
en doğru şekilde nasıl yansıtabileceğinizi 
bulmalısınız. 

KARIYERINIZI YÖNETMEK 
SIZIN ELINIZDE 
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İkili İlişkilerinizde Kaliteyi Arayın 
Çevrenizdeki herkes potansiyel bir çıkış 
noktasıdır ve burada önemli olan şey 
sizin bu ilişkileri nasıl yönettiğinizdir. 
Diğer insanlar, kendinizi anlatmak değil, 
pazarlamak zorunda olduğunuz kişilerdir. 
Bu pazarlamanın ilk adımı ise insanlarla 
iyi ilişkiler geliştirmenizden geçiyor. Son-
rasında ise insanların akıllarında belli bir 
hikaye oluşturmanız ve sizlerle çalışmak 
isteyip istemedikleri sorusuna olumlu 
cevap vermelerini sağlamanız gerekiyor. 

Kararlı ve Güven Dolu Olun 
Her ne işi başlatıyorsanız başlatın, ken-
dinize olan güven dolu tavrınızı kaybet-
meyin. Konuyu kendiniz alın, başlatın, 
bir üst konuma getirin ve herkesi sürece 

dahil edin. İşi siz yönetin. Herkesin bu 
işi takip ettiğinizi ve kararlı adımlarla 
sonuca erdirme niyetinde olduğunuzu 
bilmesini sağlayın. Bunları gerçekleştirir-
ken de olabildiğince gerçekçi olun. 

Yeniliklere Açık Olun 
Neler istediğinizi ve kendinizi ne şekilde 
anlatacağınızı belirlemenin bir diğer 
önemli yolu, işlerinizin hangi sınırlar 
dahilinde olduğunu belirlemektir. Ön-
celikle sınırlarınızı ve hareket alanınızı 
belirleyin, nereye varacağınızı düşünün. 
Ardından harekete geçin. Sınırlarınız 
sürekli yeniliğe ve değişime açık olsun. 
Gerçekleştirdiğiniz tüm projelerde ve 
bunları gerçekleştiriş biçiminizde daima 
özgün bir tutum içerisinde olun. 
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Hafızayı 
güçlendiren 

besinlerle yaşam 
kalitenizi artırın

Her şeyi unutmaya mı başladınız? Hafızanızın  
zayıflamaya başladığından şüphe mi ediyorsunuz?  
Günlük beslenme programınıza ekleyeceğiniz bazı  

besinlerle onu güçlendirmeniz mümkün.

Yoğun iş temposu, stres, psikolo-
jik etkenler kimi zaman hafızanın 
zayıflamasına yol açabiliyor. Güçlü bir 

hafızaya sahip olmak için günlük beslen-
meye başta yer fıstığı olmak üzere kuvvetli 
bazı besinlerin eklenmesi gerekiyor. 
Balık: Balık yağının beynin hafıza ve 
bilişsel yeteneklerinin kaybolmasından 
ve bunamadan koruduğunu gösteren 
çok fazla sayıda bilimsel çalışma mevcut. 
Beyin dokusunun büyük bir yüzdesi yağ 
asitlerinden oluşuyor ve daha fazla omega 
3 yağları tüketmek sinirler arasında daha 
iyi iletişim sağlanmasına ve beynin hacmini 
korumasına yardımcı oluyor. Beyin sağlığı 
için haftada en az 2 kez, civa miktarı düşük 
olan ve yüksek miktarda Omega 3 içeren 
sardalya, hamsi, istavrit ve lüfer gibi yağlı 
balık tüketmeye özen gösterin.
Yoğurt: Zengin bir kalsiyum deposu olan yo-
ğurt içeriğindeki tirozin ile hafızayı güçlen-
dirmeye yardımcı oluyor. Yoğurt ya da diğer 
süt ürünlerinden günde en az 2 porsiyon 
(süt ya da yoğurt) tüketmeye özen gösterin.
Yumurta: Yumurta vücudumuz için 
gerekli en kaliteli hayvansal protein 
kaynaklarından. Özellikle beyin hücrelerinin 
gelişimine yardımcı olmak gibi son 
derece önemli bir işlev üstleniyor. Bu 
sayede öğrenme ve hafıza gibi bilişsel 
fonksiyonları güçlendiriyor. Yumurta, bir 
çeşit B vitamini olan kolin içeriyor. Kolin, 
yeni beyin hücresi üretimine de etki ediyor. 
Yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre 

fonksiyonu ile etkileşime geçerek, zihinsel 
ve nörolojik bozuklukları önlemek amacıyla 
nörotransmitter dengesini korumaya 
yardımcı oluyor. 
Ceviz: Ceviz içeriğindeki omega 3 ve 6 
yağ asitleri, fosfor, kalsiyum, potasyum ve 
demir açısından zengin bir besin. Yapılan 
bilimsel çalışmalar cevizin hafızayı, algı ve 
öğrenme yetilerini iyileştirdiğini göstermiş. 
Günde 3-4 tam ceviz tüketmenin beyin 
sağlığı için önemli. Çocuklar da beyin 
gelişimi için günde en az 2 tam ceviz ya 
da yine omega 3 içeriği zengin fındık 
-bademden günde 10/15 adet tüketmeliler.
Yer fıstığı: Zengin bir niasin kaynağı olan 
yer fıstığı bu özelliği ile beyin sağlığının 
korunmasına yardımcı oluyor. Sinir 
sisteminin sağlıklı çalışmasına katkıda 
bulunmasının yanı sıra Alzheimer riskini 
de azaltıyor. Ancak yer fıstığının alerjik 
özelliğini ve yüksek kalorili olduğunu da 
unutmayın. Bu nedenle günde 15/20 adet 
tüketmeniz yeterli olacaktır.
Tam tahıllar: B grubu vitamin kaynağı 
tahıllar beyin sağlığının korunması ve güçlü 
bir hafıza için gerekli. Özellikle zengin 
lif kaynağı olan kepekli tahıl ürünlerini 
beslenmenizde mutlaka bulundurmalısınız. 
Tam buğday unundan yapılan ekmek B 
grubu vitaminlerinin de iyi bir kaynağı. 
B grubu vitaminler sinir hücrelerinin 
görevlerini sağlıklı yapmalarını sağlıyor ve 
sinir iletilerinin düzgün çalışmasında görev 
alıyorlar. 
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Lezzetiyle yüz yıllardır ağzımızı tatlandıran Osmanlı 
tatlıları, sofralarımızın baş tacı olarak sofralarımızda yer alıyor. 
Muhallebi, baklava, reçel, hoşaf, sütlaç, aşure gibi sofralardan 
eksik olmayan tatlıların dışında ahaliye dağıtılan lokmalar da 
Osmanlı’da en çok yapılan tatlılar arasında bulunuyordu.

OSMANLI 
TATLILARI

LEZZETİYLE DİLLERE DESTAN 

   AKSA DOSYA  
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Osmanlı mutfağında yapılan 
yemekler büyük bir topluluğu 
doyurmak için yapıldığından 

büyük kazanlarda pişirilirdi. Osmanlı 
tatlıları, Helvahane ve onun bir başka 
ayağı olan Reçelhane’de yapılırken, 
bu titizlik ve profesyonellik hem saray 
ahalisine sunulacak yemeklere gösterilen 
özenden hem de sayıca büyük bir kitleyi 
doyuracak olmaktan kaynaklanıyordu. 
Şerbetli tatlılar arasında Osmanlı’da 
en büyük rağbeti gören ise kuşkusuz 

baklavaydı. Sadece bir zenginlik nişanesi 
olarak görülmeyip devlet işlerine de 
girmiş olan baklava için “baklava alayı” 
bile kurulmuştu. Baklavanın yapımına 
gösterilen bu özen nesiller boyunca devam 
etti. Şerbetli tatlıların yanı sıra sütlü 
tatlıların da çok rağbet gördüğü Osmanlı 
tatlıları açısından bir ilginç bilgi de 
şeker yerine bal kullanımının daha fazla 
olmasıydı. O dönemlerde şekerden daha 
ucuz olan bal sadece şerbetli ya da sütlü 
tatlıların yapımında değil, reçellerin 

yapımında bile bir miktar kullanıyordu. 
Dörtte biri baldan yapılan reçeller ise en 
çok yapılan tatlılar arasında yer alıyordu. 
CEVIZLI GÜLLAÇ: En hafif Osmanlı tatlıla-
rından biri olan cevizli güllaç, özellikle rama-
zanlarda çok tercih ediliyor. Kolay ve pratik 
bir yapımı olduğu için kısa zamanda da 
hazırlanabilecek tatlıların başında geliyor. 
AŞURE: Bereketiyle ünlü olan bir başka 
Osmanlı mutfağı tatlısı olan aşure bol 
malzemesi ile hem çok lezzetli hem de çok 
doyurucu olan lezzetler arasında yer alıyor.
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HARNUB (KEÇIBOYNUZU) ŞERBETI: 
Farklı bir lezzet ve çok kolay bir tarif 
olarak Osmanlı tatlıları arasındaki şerbet 
lezzetlerini de tatmanızda fayda var. 
SÜTLAÇ: En çok yapılan tatlılardan biri 
olan sütlaç da Osmanlı mutfağından ge-
len tatlılardan biri. Artık daha çok fırında 
tercih edilen sütlaç da en hafif tatlılar 
arasında yer alıyor.
CEVIZLI BAKLAVA: Osmanlı tatlıları arasın-
da özel bir yeri olan baklavanın vazgeçilmez 
lezzeti nesillerdir sofraları tatlandırıyor. 

KEŞKÜL: Keşkülün günümüze uyarlanmı-
şı ise sütlü bir tatlı. Süt, yumurta, badem 
tozu, buğday nişastası ve şeker ile 
muhallebi kıvamında yapılıyor, hafifliği ve 
lezzeti ile de tadına doyum olmuyor.
ZERDE: Zerde, Osmanlı’nın düğünlerinin 
meşhur tatlısı imiş. Özellikle paşa, padi-
şah çocuklarının sünnet düğünlerinde 
konuklara ikram edilirmiş. Şifalı özelli-
ğiyle bilinen ve sarı rengiyle önce göze 
hitap eden zerde; safran, kırık pirinç, kuş 
üzümü, nar ve bal ile yapılıyor.

HELATIYE: Helatiye, şerbetli bir tatlı 
olmakla birlikte şahsına münhasır görün-
tüsü ve hafif lezzetiyle de dikkat çekiyor. 
Damla sakızlı muhallebi ve meyvenin 
birleşiminden oluşan tatlıya meyveler 
tercihe göre ekleniyor.
ISHAKIYE: İshakiye tatlısı da Osmanlı 
döneminde sıkça yapılan ve günümüz 
dek ulaşan lezzetli tatlılar arasında. 
Damla sakızı, süt, yumurta, irmik ve toz 
bademle yapılan kek, şerbetlenerek hazır 
hale geliyor. 
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EGENİN İNCİSİ

Özellikle son zamanlarda en popüler tatil destinasyonlarından birisi 
haline gelen Bozcaada, Arnavut kaldırımlı sevimli sokakları, mis kokulu 
fırınları, renkli kafeleri ve ışıl ışıl alışveriş tezgahlarıyla misafirlerini 
ağırlamaya devam ediyor. Deniz-güneş-kum üçlüsünün yanında ada da 
tarihi kale ve kiliseler de turistlerin fazlasıyla dikkatini çekiyor. 

BOZCAADA
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BOZCAADA
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Kuzey Ege Bölgesi’nin en 
güzel tatil rotalarından birisi 
olan Bozcaada, hem keyifli hem 

de farklı bir tatil alternatifi. Çanakkale’ye 
bağlı büyük bir ada olan Bozcaada, 
Türkiye’nin üçüncü büyük adası 
konumunda bulunuyor. Adanın etrafında 
10’un üzerinde adacık bulunuyor. Rum 
ve Türk mahallesi olarak ikiye ayrılan 

Bozcaada, Rum ve Türk evlerinin en 
güzel örneklerini bünyesinde barındırıyor. 
Adanın ortasında bir kilise ve saat kulesi 
bulunuyor. Ahşap evlerle dolu olan Türk 
mahallesine karşılık Rum evleri genellikle 
otel ve pansiyon olarak hizmet veriyor.

Bozcaada Müzesi
Bozcaada’yı keşfetmek için öncelikle 

adanın merkezinde olan Bozcaada müzesi 
görülebilir. Müzede eski ve yeni Bozcaada 
fotoğrafları, adanın tarihi değişimine ait 
eşyalar ve ada halkının kullandığı eşyalar 
mevcut. Rum mahallesinin ortasında yer 
alan Bozcaada kilisesi ise dışı sade ama içi 
oldukça ihtişamlı bir yapı olarak karşınıza 
çıkıyor. Rüzgar gülleri ise adanın batı 
yakasında bulunuyor. Bozcaada’ya gelip 
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rüzgar güllerini seyretmeden dönmeyin. 
Adanın en güzel manzaralarından birine 
sahip olan bu tepede ayrıca gün batımını 
izlemek ise bambaşka bir keyif.

Bozcaada Kalesi
Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden 
biri olan Bozcaada Kalesi’nin ilk olarak 
ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı 

bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizliler ve 
Venedikliler tarafından kullanılan bu 
kale, Fatih Sultan Mehmet zamanında 
(1455) kalıntılarına yeniden inşa edilmiş. 
Köprülü Mehmed Paşa döneminde büyük 
bir onarımdan geçmiş (1657). 2. Mahmut 
zamanında ise neredeyse yeniden inşa 
edilerek bugüne kadar bu görünümü 
korunmuş. 1996 yılında adalıların 

yardımıyla kalede bir açık hava müzesi 
kurulmuş. Müzede etnografik eserler 
sergileniyor. 

Birbirinden güzel plajlar
Yaz aylarında adanın birbirinden güzel 
plajlarına uğramadan ada yaşam deneyimi 
eksik kalır. Adanın en ünlü plajları arasında 
Ayazma Plajı, Habbele Koyu ve Akvaryum 

AKSA JENERİK 41



Koyu yer alıyor. Ada merkezinden 
kalkan otobüslerle bu plajlara 
ulaşmak mümkün. 

Ayazma Manastırı
Yunanca “hagiasme” kelimesinden 
gelen Ayazma, kutsal su anlamına 
geliyor. Bozcaada’nın ayazması 
adanın güney kısmında yer alıyor. 
Burada çift oluklu tarihi bir çeşme, 8 
yaşlı çınar ağacı, küçük bir manastır 
ve 2 tane tek katlı yapı bulunuyor.

Çok özel deniz ürünleri
Ege Denizi’nin masmavi sularından 
çıkan deniz canlıları ada sofralarının 
baş taçlarını oluşturuyor. Bu sofralara 
eşlik eden genellikle adanın taptaze 
otlarından hazırlanmış zeytinyağlı 
mezeler ve ara sıcaklar ise lafta 
değil gerçekten lezzetli. Yemyeşil 
otlar, sebzeler, mis gibi zeytinyağı 
adanın her öğününde, her sofrasında 
bulunuyor. 
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Bozcaada iklimini tarif etmek 
zor. Akdeniz İklim özellikleri 
hakim ama adanın en belirgin 
iklim özelliği neredeyse yılın 
her günü rüzgarlı olması.’’
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Bozcaada aynı zamanda her tarafında yayılan temiz ve  bakir 
plaj ve koyları ile ünlü bir ada. O kadar çok plajı var ki ne 

kadar kalabalık olursa olsun sizin için her zaman tenha bir 
plaj bulmanız mutlaka mümkün.

   AKSA GEZİ  
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George Orwell’ın 1984 
adlı romanı üç ayrı rejimi 
anlatıyor. Okyanusya, Avrasya 
ve Doğu Asya... Sovyetler 
Birliği’ni andıran Okyanusya, 
düşünmeden itaat eden 
ve Büyük Birader adında 
birine bağlılıkları olan halkın 
yaşadığı devlettir. Toplumdaki 
tüm insanların hareketleri, 
düşünceleri ve davranışları 
izlenmektedir. Bir yeraltı 
örgütü olan muhalif özellikteki 
Kardeşlik ve bu örgütün lideri 
Goldstein, bu toplumun düşmanı 
olarak görülür. Romanın baş 
karakteri Winston’ın çeşitli 
olaylara dahil olmasıyla roman, 
okuyucuların akıllarında birtakım 
soru işareti bırakacaktır: Büyük 
Birader ve Goldstein gerçekten 
yaşıyorlar mıdır?

Geleneksel din, ahlak ve 
felsefe anlayışlarını kendine 
özgü yoğun ve çarpıcı bir 
dille eleştiren en etkili 
çağdaş felsefecilerdendir. 
Bonn Üniversitesi’nde teoloji 
okumaya başlayan Nietzsche 
daha sonra filolojiye yöneldi. 
Leipzig Üniversitesi’nde 
öğrenimini sürdürdü, henüz 
öğrenci iken Basel Üniversitesi 
filoloji profesörlüğüne aday 
gösterildi. 1869’da sınav ve 
tez koşulu aranmadan, yalnızca 
yazılarına dayanarak doktor 
unvanı verilen Nietzsche 
profesörlüğü sırasında klasik 
filoloji çalışmalarından 
uzaklaştı ve felsefeyle 
uğraşmaya başladı.

1984

Simyacı, dünyaca ünlü Brezilyalı 
yazar Paulo Coelho’nun üçüncü 
romanı. 1996 yılından bu yana 
Türkiye’de de çok okundu, çok 
sevildi, çok övüldü bu kitap. Bir 
büyük Doğu klasiği olan Mevlâ-
na’nın ünlü Mesnevî’sinde yer 
alan bir küçük öyküden yola 
çıkarak yazılan bu roman, yüre-
ğinde çocukluğunun çırpınışla-
rını taşıyan okurlar için bir “kla-
sik” yapıt haline geldi. Simyacı, 
İspanya’dan kalkıp Mısır piramit-
lerinin eteklerinde hazinesini 
aramaya giden Endülüslü çoban 
Santiago’nun masalsı yaşamının 
öyküsü. Ama aynı zamanda bir 
“nasihatnâme”; “Yazgına nasıl 
egemen olacaksın? Mutlulu-
ğunu nasıl kuracaksın?” gibi 
sorulara yanıt arayan bir yaşam 
ve ahlak kılavuzu. Mistik bir peri 
masalına benzeyen bu romanın, 
dünyanın dört bir yanında bun-
ca sevilmesinin gizi, kuşkusuz 
bu kılavuzluk niteliğinden kay-
naklanıyor.

SIMYACI

IYININ VE KÖTÜNÜN 
ÖTESINDE
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Sonic the Hedgehog, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeyta-
ni doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan Sonic’in 
hikayesini konu ediyor. Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan 
Sonic’i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde 
Sonic’i aramaya başlar. Sonic ise bu sırada şeytani Dr Eggman’ın 
ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasa-
ba olan Green Hills’in şerifi Tom Wachowski, Sonic’in peşine dü-
şen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükle-
ri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı 
kadar kolay olmayacaktır. 8 Kasım’da seyircisi ile buluşacak olan 
Sonic the Hedgehog heyecanlı sahneleriyle merak konusu. 

Charlie’s Angels birbi-
rinden yetenekli kadın 
ajanların maceralarını 
konu ediyor. Elizabeth 
Banks’in yönetmen kol-
tuğunda oturduğu aksi-
yon türündeki filmde me-
leklere BAFTA ödülünün 
yanı sıra César Ödülleri’n-
de En İyi Yardımcı Kadın 
Oyuncu ödülünü kazanan 
ilk Amerikalı oyuncu 
Kristen Stewart, yıldızı 
yeni parlamaya başlayan 
İngiliz güzel Ella Balinska 
ve yeni nesil Aladdin’de Disney prensesi Jasmine’e de hayat 
verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. 28 Kasım’da vizyona 
girecek olan filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve 
Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar 
adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I’ve Loved 
Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyun-
cu Noah Centineo ve Elizabeth Banks’in kendisi de yer alıyor.

Untitled Terminator Reboot Yönetmenliğini Tim Miller’ın devir aldığı ve senaryosunu David Ellison ile Josh Friedman’in birlikte 
kaleme aldıkları ve oyuncu kadrosunu da Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ile Mackenzie Davis’in oluşturduğu film T2 
Judgment Day filminin devamı olarak 1 Kasım’da beyaz perdeyle buluşacak.

TERMINATOR: DARK FATE

SONIC THE HEDGEHOG

CHARLIE’NIN MELEKLERI 
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Woody Allen’ın yönettiği 
Dönme Dolap, Coney 
Adası’nda yolları kesişen 
dört karakterin hikâyesi-
ni ele alıyor. 1950’lerde 
Coney Adası’ndaki luna-
parkın kalabalığı içinde 
hayatları kesişen dört 
karakterin hikâyesini an-
latıyor: Sürekli duygusal 
dalgalanmalar yaşayan, 
bir zamanların aktristi, 
şimdinin garsonu Ginny; onun atlı-
karınca operatörü, kaba saba kocası 

Humpty, babası Humpty 
ile uzun yıllar konuşma-
mış olsa da şimdi onun 
evinde gangsterlerden 
saklanan Carolina ve 
oyun yazarı olmanın ha-
yaliyle yaşayan yakışıklı 
ve genç cankurtaran 
Mickey. Sinematografisi 
Vittorio Storaro’ya ait 
olan film, 1950’lerin 
tablo gibi güzellikle dolu 

Coney Adası’nı fon alan bir tutku, 
şiddet ve ihanet hikâyesi.

Kısa zaman 
önce işsiz 
kalan ilkokul 
öğretmeni 
Magda, meme 
kanserine 
yakalanmıştır. 
Daha önce 
de yakalanıp 
iyileştiği 
hastalığın bu 
kez epeyce 
ilerlediği ortaya çıkar. Bu sırada İspanya, 
içinde bulunduğu ekonomik krizin ikinci yılını 
geçirmekte ve durum her geçen gün kötüye 
gitmektedir. Magda geri dönüşü olmayan bu 
yolda etrafındakilerin neşesine güvenmekte-
dir. Bunlar, 10 yaşındaki futbol delisi oğlu, bir 
türlü şarkı söyleyemeyen jinekoloğu ve karı-
sını ve kızını dehşetli bir kazada kaybeden ve 
Magda’nın hayatına aniden giren bir adamdır…

MA MA

LIFE-HAYAT
LIFE, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki bir 
grup bilim insanının, Mars’ta her şeyin yok 
olmasından sorumlu ve son derece hızlı 
evrimleşen bir yaşam formunu bulmalarıyla, 
keşif görevlerinin kabusa dönüşmesini 
anlatıyor. Dünya’daki yaşamı ve ekipteki 
insanları tehdit etmeye başlayan bu yaşam 
formunu durdurmak için amansız ve korku 
dolu bir mücadele başlıyor.

WONDER WHEEL - DÖNME DOLAP
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