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MART - NİSAN / 2014

JENERATÖRLER TAKİP ALTINDA…

24-27 NİSAN
RİZE GÜNLERİ

1 NİSAN
“ÇİN’İ ANLAMAK &ÇİN İLE İŞ YAPMAK”
KONFERANSI

RİZE GÜNLERİ
“İSTANBUL İÇİN ÇAY VAKTİ”
Aksa Jeneratör ve Aksa Elektrik Feshane Fuar
Merkezi’nde 7.’si düzenlenen Rize Tanıtım Günlerinde..
Rize Valiliği ve (RİDEF) Rize Dernekler
Federasyonu’nun himayesinde ve Aksa’nın ana
sponsorluğunda “İstanbul İçin Çay Vakti” sloganıyla Feshane Fuar Merkezi’nde 24-27 Nisan
tarihleri arasında Rize Tanıtım Günleri yapıldı.
Aksa Jeneratör ve Aksa Elektrik’in sponsor olarak destek verdiği etkinlik İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kurdele kesimi
ile açıldı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK MUHLAMASI FESHANE’DE
10 Bin kişilik muhlama ve Çay hasadı Feshane’de bir ilk...
Rize dört gün süreyle İstanbul Feshane’ye taşındı.
Rize tanıtım günlerinde yılın ilk çay hasadı yapıldı. Birebir canlı çay bahçesi Feshane’ye özel bir
sistemle getirilip burada hasat başlatıldı. Bunun
yanı sıra 10 bin kişilik Muhlama yapılarak adeta
rekor kırıldı. Yöresel tatlar, kültürler ve üç boyutlu resimlerle Feshane, Karadeniz’in güzide ilini
aratmadı.
Aksa Jeneratör ve Aksa Elektrik standı ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Serbest tüketici
limitinin düşmesi ile birlikte bu konuda bilgilendirme ve tedarikçi seçebilme imkanlarının olduğuna dikkat çekildi.
Şut çekme sahası ile birlikte de eğlenceli anların yaşatıldığı stantta yarışanlara Çaykur Rizespor
forması hediye edildi.
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“ÇİN’İ ANLAMAK & ÇİN İLE İŞ YAPMAK”
KONFERANSI
DEİK Türk Çin İş Konseyi ve TÜSİAD
Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu
işbirliği ile 1 Nisan 2014 tarihinde
İstanbul Swiss Hotel Bosphorus’da
“Çin’i Anlamak & Çin ile İş Yapmak II”
isimli bir konferans düzenlendi.
Konferansa Türk ve Çin iş dünyasının
önde gelen temsilcileri davet edildi.
Çin’de Dünyanın en büyük jeneratör
fabrikasına sahip olan Aksa Jeneratör
de konferansta yerini aldı.
Açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem YILMAZ, DEİK / Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Hüsnü ÖZYEĞİN ve Ç.H.C. Ankara Büyükelçisi Xiaosheng GONG’un yaptığı konferansın
başlangıç kısmında TÜSİAD Pekin Temsilcisi Iraz TURHAN tarafından Çin’deki son ekonomik gelişmeler ve iş yapma ortamı ele alındı.
Konferansın ilk oturumunda, Türk ve yabancı yatırımcıların Çin’de iş yapma deneyimleri ele alındı.
Uzun yıllar Aksa Jeneratör’ün Çin’de ki faaliyetlerini yöneten ve şu an Aksa Jeneratör’ün Genel Müdürlük görevini yürüten Sn. Alper Peker deneyimlerini aktardılar.
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PROJELER
CEYLAN KARAVİL PARK AVM DİYARBAKIR
İlklerin ve büyük başarıların üstlenicisi
Aksa Jeneratör, Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olacak ve tam 4 bin kişiye
istihdam sağlayacak olan Ceylan Karavil
Park AVM’nin enerji çözüm ortağı oldu.
Mitsubishi motorlu 1650 kVA gücünde 8
adet senkron jeneratör ile AVM’nin enerji
ihtiyacını karşılayacak olan Aksa Jeneratör, Türkiye’nin 81 ilini de aynı kalite ve
aynı hizmet anlayışı ile ulaşmaya devam
ediyor.
Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığıyla gerçekleştirilen, Doğu’nun en büyük alışveriş merkezi olacak Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, 28 Mayıs 2014’te hizmete girecek.

BİSMİL 100 YATAKLI DEVLET HASTANESİ
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan Diyarbakır-Bismil 100 Yataklı Devlet Hastanesi ve inşaat alanının enerji ihtiyacı yine Türkiye’nin en çok güvendiği
jeneratör markası olan Aksa’dan.
İnsana ve insan sağlığına verdiği değerden dolayı sağlık
alanındaki projelerde en önde olmaktan gurur ve mutluluk duyan Aksa Jeneratör, vatandaşın aldığı hizmetten
kesintisiz faydalanabilmesi için Cummins motorlu 1100
kVA gücünde 2 adet jeneratör ile Bismil Hastanesi’ne
“kesintisiz sağlık” için destek olmuştur.
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AKSA JENERATÖR KİRALAMA
JENERATÖRLER TAKİP ALTINDA…
Turkcell, Aksa Jeneratör Kiralama’yla işbirliği yaptı. Yapılan İşbirliğiyle bundan böyle Aksa Jeneratör Kiralama’nın jeneratörleri Turkcell’in M2M teknolojisiyle uzaktan takip edilecek. Jeneratörlere yerleştirilecek M2M simkartları sayesinde, meydana
gelebilecek her türlü arızayla aksaklık bilgisini anında merkezi
sisteme iletecek ve olası sorunlar en kısa sürede çözülerek kesintisiz hizmet sağlanacak. İşbirliği kapsamında jeneratörlerin
takibinde kullanılacak M2M hat sayısı ilk etapta 350 olacak.
Kısa zamanda 2 bine ulaşması beklenen hat sayısıyla birlikte
Aksa jeneratör Kirlama’nın sahada bulunan jeneratörlerinin
tamamını uzaktan takip edilebilir hale gelecek.
Yapılan işbirliğini değerlendiren Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş şunları söyledi: “Her zaman ilklere imza
atan lider teknoloji ve iletişim şirketi olarak, türkiye’nin ilk
makineler arası iletişim platformu Turkcell M2M Platformu’nu
hayata geçirdik. Bu platform sayesinde birlikte çalıştığımız şirketlere ve kamuya tasarrufu artıran,
çevre sağlığına pozitif etkili ve hem fiziki güvenliği hem de yaşam kalitesini yükselten M2M çözümleri
sunuyoruz. Aksa’nın Turkcell M2M platformu çözümlerini tercih etmesinden son derece mutluyuz.”
Aksa Jeneratör Kiralama Genel Müdürü Murat dönmez ise, konuyla ilgili şunları aktardı: “Turkcell
M2M teknolojileri ile jeneratörlerimizi uzaktan yöneterek arıza ve kontrol işlemleri için sahaya yüzde 40 daha az personel göndereceğiz ve böylece sahaya giden personelimizle ilgili maliyetlerimizde yılda yüzde 50’ye varan tasarruf sağlamayı öngörüyoruz. Bu teknoloji sayesinde aksa Jeneratör
Kiralama’dan kiralama hizmeti hizmeti alan kullanıcılarımız, maliyeti düşük, hızlı, kaliteli, jeneratör
işletim ve takip preblemleri olmaksızın konforlu hizmet ve risksiz enerji desteği alacaklar. Aksa
olarak yıllık üretimimiz 40 bin adet seviyesinde. Önümüzdeki dönemde Turkcell ile olan işbirliğimizi
üretim aşamasına da taşıyarak ‘akıllı jeneratör’ üretimine geçmeyi planlıyoruz.”
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FUAR - ETKİNLİK
6. ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA ve TELEKOMİKASYON FORUMU
Aksa Jeneratör’ün sponsorluğunda 6. Annual Energy Telecom Effiency olan forum, 7-8 Nisan tarihlerinde Swiss Hotel Bosphorus’da
yapıldı.
Düşük enerji tüketimi, enerjiyi verimli kullanma ve yeşil enerji konularına değinilen forumda sektörün önde gelen firmaları ile bir
araya gelindi. Minimum CAPEX
ve OPEX ile yüksek seviyede sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla
kullanılan teknolojilerde forumun
ana konularından biriydi.
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