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Saygılarımla Kind regards,
Rıdvan ÖzerRıdvan Özer

RIDVAN ÖZER  
Satış ve Pazarlama Genel Müdürü 
General Manager, Sales & Marketıng

Gelişen pazar trendlerine uygun olarak, kendimizi 
sürekli olarak yeniliyoruz. Amerika’dan Asya’ya, 
Afrika’dan Okyanusya’ya kadar 173 ülkede faaliyet 
gösteren şirketimiz Türkiye, Çin ve ABD’deki üretim 
tesisleriyle dünyanın beş büyük jeneratör üreticisinden 
birisi konumunda bulunuyor. Büyüme planlarımız 
doğrultusunda global marka imajımıza katkı sağlamaya 
devam edeceğiz. 
Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan Covid-19 hastalığı 
bugün ülkemiz de dahil olmak üzere, yaklaşık 200 
ülkede etkili hale geldi. Virüsün yayılımını önlemek 
için tüm dünya var gücüyle çalışıyor. Biz de üzerimize 
düşen görevleri eksiksiz olarak yerine getiriyoruz. 
Salgına karşı Türkiye genelindeki tüm hastane ve sağlık 
kuruluşlarının mücadelesine destek oluyoruz. 
Marka ayrımı yapmaksızın  Türkiye’deki tüm hastane 
ve sağlık kuruluşlarımıza, jeneratör arıza talepleri ve 
ihtiyaçları doğrultusunda  7 gün 24 saat ücretsiz servis 
hizmeti sunuyoruz. 
Biliyoruz ki bu günlerin üzerinden dayanışmayla 
geleceğiz. 
Aksa olarak, her zaman sektörümüzde ilklere adım 
attık. Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerle sektörümüze 
yön verdik. Sektörümüzdeki ilk e-ticaret uygulamasını 
başlattık. Shop.aksa.com.tr adresi üzerinden Aksa’nın 
benzinli portatif jeneratör gruplarını incelemeyi ve 
hızlı biçimde satın almayı mümkün hale getirdik. 
Bununla birlikte işletme ve insanların veri depolama 
gereksinimlerine sunduğumuz jeneratör seçenekleriyle 
de bu alanda da farkımızı ortaya koyduk. 
Fabrikada, sahada, yollarda, depolarda işimizi 
sürdürmemizi sağlayan tüm çalışanlarımıza teşekkür 
ediyorum. İçinden geçtiğimiz bu günleri en kısa 
sürede; birlik ve dayanışma ile atlatmak dileğiyle 
sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.

We are constantly renewing ourselves based on 
the developing market trends. Operating in 173 
countries from Americas to Asia, Africa to Oceania, 
our company is one of the five major global genset 
manufacturers with its manufacturing plants in 
Turkey, China and USA. In line with our growth 
strategy, we continue to make contributions to our 
global brand image. 
After first emering in China in December, Covid-19 
disease has spread over 200 countries, including 
Turkey. There has been a global battle to prevent 
virus from further spreading. Our company is also 
doing its best in this challenge. We are supporting 
all hospitals and healthcare institutions across 
Turkey in their fight against the virus. Regardless 
of brand, we are offering free-of-charge technical 
service on 24/7 basis to all the hospitals and 
healthcare institutions in Turkey, to meet their needs 
in case of genset failure. 
We are confident that we will overcome these 
difficult times through solidarity. 
At Aksa, we have always been a groundbreaking 
company, leading the industry with innovations. We 
launched the first e-commerce application in the 
industry. We made available Aksa’s gasoline mobile 
gensets for review and quick purchase through 
Shop.aksa.com.tr We have also introduced genset 
options for businesses and individuals for data 
storage, through which we have made difference. 
I would like to thank to my colleagues who have 
made our operations available in the plant, on site, 
on the roads and in the warehouses. I firmly  
believe that we will come through these challenging 
times successfully, thanks to our sense of  
solidarity and unity.
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n Amerika’dan 
Asya’ya, Afrika’dan 

Okyanusya’ya kadar 170 
ülkede faaliyet gösteren; 
Türkiye, Çin ve ABD’deki 
üretim tesisleriyle dünyanın 
beş büyük jeneratör 
üreticisinden biri olan 
Aksa Jeneratör, büyüme 
planları doğrultusunda 
global marka imajına katkı 
sağlama amacıyla yeni 
bir yönetim yapılanmasını 
hayata geçirdi. Bu yeni 
yapılanmayla; Satış 
ve Pazarlama Genel 
Müdürlüğüne Rıdvan 
Özer ve Global Üretim ve 
Servis organizasyonundan 
sorumlu Operasyon Genel 
Müdürlüğüne Nazmi Atalay 
atanırken, CFO olan Şevket 
Hakan Özgüler de doğrudan 
İcra Kurulu’na bağlandı. 
Yenilenen yapısıyla Aksa 
Jeneratör’ün tüm iş birimleri 
önümüzdeki dönemde 
global marka olma yolunda 
çalışmalarına hız kesmeden 
devam edecek. 

Jeneratör 
sektörünün lider 

markası Aksa 
Jeneratör, gelişen 
pazar trendlerine 

uygun olarak 
yönetimini yeniden 

yapılandırdı. 
İcra Kurulu 

merkezli yeni 
yapıda Satış ve 

Pazarlama Genel 
Müdürlüğüne 
Rıdvan Özer, 

Operasyon Genel 
Müdürlüğüne 

de Nazmi Atalay 
atandı. 

n Aksa Power Generation 
(Aksa) is ranked amongst the 

world’s top five power generation 
manufacturers with operations in 
170 countries including the Ame-
ricas, Asia and Africa. The group’s 
achievements and prominence in 
the world stage is improved with 
three distinguished manufacturing 
sites around the world.  While 
acknowledging the changing 
modalities of economies, the 
organization decided to restructure 
its top management to reflect the 
challenging needs and aspirations 
for the future. 
In the new management, Rıdvan 
Özer will serve as General Mana-
ger – Sales and Marketing, while 
Nazmi Atalay as General Manager 
- Operations in charge of Global 
Production and Services. Together 
with Chief Financial Officer Şevket 
Hakan Özgüler all will report directly 
to the Executive Board. With our 
renewed structural changes, all 
business units at Aksa continue its 
global operations with determined 
efficiency tailored towards achieving 
the needs of our global customers.  

Aksa Power 
Generation, the 

leading brand 
of the power 

generation 
industry, 

underwent an 
organizational 

restructuring to 
align with the 

evolving market 
trends. The new 

organizational 
structure is 

centered on the 
Board of Directors. 

AKSA JENERATÖR’DE YENİ DÖNEM
A NEW ERA AT AKSA POWER GENERATION

Nazmi Atalay Rıdvan Özer

n Amerika’dan Asya’ya, Türkiye’nin lider jeneratör 
üreticisi Aksa, Ortadoğu’nun en önemli  

fuarlarından biri olan ve bu yıl 3-5 Mart 2020 tarihleri 
arasında düzenlenen Middle East Energy 2020 Fuarı’nda 
yerini aldı. Middle East Energy 2020, 130 ülkeden katılım 
gösteren, enerji sektöründe yerel, bölgesel ve uluslararası 
alanda faaliyet gösteren 1100 firmayı bir araya getirdi.  
Üç günlük fuar süresince düzenlenen seminerlerde, 
Ortadoğu elektrik sektörünü yönlendiren isimler,  
sektördeki son eğilimler ve teknolojik yeniliklerle ilgili, 
katılımcılara bilgi paylaşımı yapıldı. 
Aksa Jeneratör’ün uzun yıllardır Ortadoğu’da güçlü olarak 
yer aldığı pazarlar arasında olduğunu belirten Aksa Jeneratör 
Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, Middle East 
Energy fuarına bu yıl 18. kez katılım gösterdiklerini belirterek 
“Ortadoğu, Aksa Jeneratör’ün büyümesinde önemli bir yeri 
olan, değerini daima koruyan bir pazar. Bölgenin en önemli 
fuarında yer alarak üstün teknoloji ürünlerimizi bölgedeki 
endüstri liderlerinin dikkatine sunuyor, ürünlerimizi yeni 
potansiyel alıcılara anlatma imkânı buluyoruz. Öte yandan 
enerji sektörü trendlerini izleyerek geliştirdiğimiz yeni 
ürünlerimizi de ziyaretçilerle buluşturuyoruz” dedi. 

Dubai’de düzenlenen Middle East Energy  
2020 Fuarı’na katıldık. Ortadoğu bölgesinin ye-
nilenebilir enerji ve elektrik sektörünü buluştu-
ran en büyük fuarı, bu yıl 45. kez kapılarını açtı.

n Aksa, as Turkey’s leading generator manufacturer, 
took part in the Middle East Energy 2020 Exhibiti-

on, one of the most important trade fairs of the Middle 
East region, which was held on March 3-5, 2020. Middle 
East Energy 2020 hosted 1100 exhibitor companies from 
130 countries, operating in energy industry on local, 
regional and international scale. During seminars held in 
the course of the 3-day exhibition, sector leaders within 
the Middle East power industry shared their experiences 
on the latest trends and innovations. 
Stating that Aksa Generator has been actively operating 
in the Middle East market for long years and that they 
have been taking part in the Middle East Energy for the 
18th times this year, Sales and Marketing Director Rıdvan 
Özer said, “Middle East has been a prominent and 
valuable marketplace in Aksa’s strategic growth. Being an 
exhibitor to the biggest trade fair of the region, we are 
presenting our high-tech product range to the attention 
of the sector leaders within the region while displaying 
them to the new potential buyers. Meanwhile, we are 
introducing new products which we developed based on 
the latest trends in the energy industry.” 

We took part in the Middle East Energy 2020 Exhibition 
held in Dubai. As a meeting point for renewable power and 
electricity industries of the Middle East region, the biggest 
trade fair opened its doors for the 45th time this year. 

AKSA RÜZGÂRI DUBAİ’DE ESTİ
AKSA IMPRESSES IN DUBAI

Bölgenin en önemli fuarında 
yer alarak üstün teknoloji 
ürünlerimizi bölgedeki 
endüstri liderlerinin dikkatine 
sunuyor, ürünlerimizi yeni 
potansiyel alıcılara anlatma 
imkânı buluyoruz.

Being an exhibitor to  
the biggest trade fair of the 
region, we are presenting 
our high-tech product 
range to the attention of 
the sector leaders within 
the region while  
displaying them to the new 
potential buyers.”
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n Üç kıtadaki üretimiyle 173 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada 

faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 
50’den fazlasını ihraç eden Aksa Jenera-
tör, Covid-19 salgını nedeniyle yapımına 
başlanan ve inşası süren Yeşilköy ve San-
caktepe Sahra Hastaneleri’nin jeneratör 
ihtiyacını karşılıyor. 
Aksa Jeneratör 45 günde tamamlanması 
planlanan Sahra Hastaneleri için, 20 
MW gücünde jeneratörü 11 gün içinde 

üreterek teslimatını gerçekleştirdi.
Yaşanılan bu zorlu süreçte, kamu 
sağlığını korumak için hayata geçirilen 
bu büyük projenin bir parçası olmaktan 
gurur duyduklarını belirten Aksa 
Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel 
Müdürü Rıdvan Özer; “Aksa Jeneratör 
olarak ‘kesintisiz enerji’ sloganıyla hem 
Türkiye’de hem de faaliyet gösterdiğimiz 
173 ülkede önemli işlere imza atmaya 
devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 

Özellikle kamu yararı olan projelerde 
görev almanın yeri bizim için çok ayrı 
bir gurur kaynağı. Sahra Hastaneleri 
projesinde canla başla çalışan ve çok 
kısa sürede 20 MW gücünde jeneratör 
üretimini gerçekleştiren Aksa Jeneratör 
çalışanlarına teşekkür ediyorum. 
‘Kesintisiz Enerji’ sloganımızdan 
aldığımız motivasyonla Türkiye’de ve 
dünyada değer yaratmaya devam 
edeceğiz.” dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle yapımına başlanan ve inşası devam eden Yeşilköy ve 
Sancaktepe Sahra Hastaneleri’nin enerjisini Aksa Jeneratör sağlıyor.

Aksa Power 
Generation provides 

energy for Yesilkoy 
and Sancaktepe Field 

Hospitals that are 
building because 

of the Covid-19 
outbreak.

n Aksa Power Generation that 
exports to 173 countries with ma-

nufacturing in three continents and ope-
rating in five continents and exporting 
more than 50% of its productions now 
providing generator needs of Yesilkoy 
and Sancaktepe Field Hospitals building 
because of the Covid-19 outbreak and 
are still under construction.
Aksa Power Generation delivered 20 MW 
generator by producing it within 11 days 
for the Field Hospitals planned to be 
completed in 45 days. 
Aksa Power Generation Sales and 
Marketing General Manager Ridvan Ozer 
stated that they are proud to be a part of 
this big project to protect public health 
during this challenging time and said: “As 
Aksa Power Generation we are pleased 
to do important works under our slogan 
‘non-stop energy’ for both Turkey and the 
other 173 countries that we operate. It is 
especially a source of pride for us to be 
a part of such projects for public welfare. 
I thank all of the Aksa Power Generation 
employees who work on Field Hospitals 
projects and manufactured a 20 MW 
generator in such a short time. We will 
continue to create value in Turkey and the 
world by the motivation we get from our 
slogan ‘Non-Stop Energy’.”

SAHRA HASTANELERİ’NİN 
ENERJİSİ AKSA’DAN

AKSA PROVIDES POWER TO 
FIELD HOSPITALS

SANCAKTEPE SAHRA HASTANESİ / 10 MVA

YEŞİLKÖY SAHRA HASTANESİ / 10 MVA
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n Dünya denizcilik sektörünün en 
önemli buluşma noktalarından 

biri olarak kabul edilen yat, tekne ve 
yelkenlilerin yanı sıra sektöre ait tüm 
aksesuar ve ekipmanların da sergilendiği 
Boat Show Fuarı’nda Aksa, sektöre 
özel olarak ürettiği marin jeneratör 
serisindeki Cummins Onan ürünleriyle 

büyük ilgi gördü. 22 Şubat’ta kapılarını 
açan, dünyanın en büyük iki tekne ve yat 
fuarından biri olan 15. Uluslararası Deniz 
Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları 
Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, CNR 
Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce 
deniz severi bir araya getiriyor. 
Aksa Jeneratör’ün denizcilik sektörüne 

özel ürün grubuyla fark yarattığını 
belirten Aksa Jeneratör Satış ve 
Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan Özer, 
‘’Marin jeneratör serisiyle denizcilik 
sektörünün her boyuttaki enerji ihtiyacını 
karşılıyoruz. Bu yıl da Boat Show’da yer 
alarak ürünlerimizi denizcilerin dikkatine 
sunuyoruz” dedi.

Denizcilik sektörünün en büyük fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat 
Show’da denizcilik sektöründen ziyaretçilere marin jeneratörlerimizi sergiledik.

We proudly displayed our marine gensets to the visitors of the CNR Eurasia 
Boat Show, one of the most important trade fairs of the maritime sector.

n Aksa raised great interest with 
its marine gensets, namely its 

Cummins Onan product range specially 
designed for the maritime sector, during 
the Boat Show Exhibition which has 
been renowned as one of the most 
important meeting platforms for the 
global maritime sector, displaying yachts, 
boats and sailboats as well as accessories 
and equipment of the sector. The 15th  
International Boat, Marine Equipment 
and Accessories Show - a.k.a. the CNR 
Eurasia Boat Show, one the two biggest 

boat and yacht shows across the world, 
opens for visitors on February 22nd as a 
meeting platform for thousands of sea 
enthusiasts. 
Stating that Aksa Power Generation has 
been making great difference with its spe-
cifically designed marine product range, 
Sales and Marketing Director Rıdvan Özer 
says, “Our marine genset product range 
address power needs of all sizes of the 
maritime sector. Participating in the Boat 
Show this year, we are putting our produ-
cts under the spotlight for mariners”

DENİZCİLERE ENERJİ SAĞLIYORUZ

SUPPLYING POWER 
TO MARINERS

Marin jeneratör serisiyle denizcilik sektörünün 
her boyuttaki enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Bu 
yıl da Boat Show’da yer alarak ürünlerimizi 
denizcilerin dikkatine sunuyoruz.’’

Our marine generating sets address power 
generation needs of all sizes within the 
maritime sector. Participating in the Boat Show 
this year, we are putting our products under the 
spotlight for mariners”
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n Aksa Jeneratör, Türkiye’de 
e-ticaret üzerinden jeneratör 

satış uygulamasını başlatan ilk 
jeneratör üretici firması oldu. Ev, kamp, 
iş yeri ve endüstriyel kullanım için 
portatif jeneratörlerin satışa sunulduğu 
shop.aksa.com.tr hizmete girdi.
Aksa Jeneratör’ün dünyadaki üretim 
ve pazarlama trendlerini yakından 
izleyerek müşterinin tüm ihtiyaç ve 
satın alma davranışlarına uyumlu 
yapısını güçlendirmeyi amaçladıklarını 
belirten Aksa Jeneratör Satış ve 
Pazarlama Genel Müdürü Rıdvan 
Özer “E-ticarette ürün çeşitliliğini 
artırarak müşteri odaklı alternatif satış 
kanallarımızı geliştireceğiz” dedi.
Yılsonuna kadar shopaksa.com.tr 
üzerinden alışverişlerle yurt içi portatif 
jeneratör satışlarında yüzde 20 artış 
sağlamayı hedeflediklerini belirten 
Özer şunları söyledi: “Endüstriden 
günlük kullanıma geniş bir yelpazedeki 
ürünlerimizi uygun platformlarda 
ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyoruz. 
Yeni ürün ve uygulamalarımızı hayata 
geçiriyoruz. Aksa Jeneratör, kurulduğu 
1962 yılından bu yana hizmet verdiği 
endüstrilerin ihtiyaçlarına uygun 
yenilikçi çözümler geliştirerek 
büyüdü ve global bir şirket haline 
geldi. 170 ülkeye satışı olan, 
dünyanın ilk beş üreticisi içinde 
olma konumumuzu daha da 
üst sıralara taşıma hedefimiz 
doğrultusunda çok yönlü 
bir çalışma içindeyiz. 
e-ticaret hizmetini de tüm 
dünyada yaygınlaştırmayı 
istiyoruz” dedi.

Aksa Jeneratör 
olarak, sektördeki 

ilk e-ticaret 
uygulamasını 

başlattık. Shop.
aksa.com.tr adresi 
üzerinden Aksa’nın 

geniş yelpazede 
sunduğu ürünleri 
incelemek ve hızlı 

biçimde satın almak 
mümkün.

Aksa Generator 
launches the first 

e-commerce  
application in the 

industry. To view and 
quickly purchase the 
wide range of Aksa  

products, go to 
shop.aksa.com.tr.

SHOP.AKSA.COM.TR 
GOES LIVE FOR ONLINE 

GENERATOR SALES

n Aksa Generator is the first genset 
manufacturer to ever launched an 

e-commerce generator sales application in 
Turkey. shop.aksa.com.tr goes live for the 
sales of mobile gensets available for home, 
camping, business and industrial use.
Rıdvan Özer, General Manager Sales and 
Marketing at Aksa Power Generation, states 
that they are determined to leverage the 
company’s structure that complies with the 
needs and purchase habits of the custo-
mers thanks to their aspiration to follow the 
global production and marketing trends 
closely. Mr. Özer says, “We will develop our 
customer-oriented alternative sales chan-
nels by increasing the product diversity in 
e-commerce.” 
Revealing their goal of achieving 20 percent 
increase in domestic mobile genset sales 
through shopaksa.com.tr by the end of the 
year, Mr. Özer says, “We are making avai-
lable our products that meet the customer 
demands ranging from industrial to every-
day use, on the most fitting platforms pos-
sible. We are introducing new products and 
applications. Aksa Power Generation has 
grown by developing innovative solutions 
to the industries in which it operates since 

its establishment in 1962 and became 
a global company. We are currently 

importing to 170 countries and 
one of the top five genset 

manufacturers across the 
world. We are imple-
menting an all-round 
strategy to improve 
our global position. 
We intend to extend 
our e-commerce servi-
ce around the world.”

ONLINE JENERATÖR SATIŞ SİTESİ 

SHOP.AKSA.COM.TR 
YAYINDA
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World’s largest engine manufacturer Doosan 
Heavy Industries & Construction conducted 
a satisfaction survey among its customers in 
which we have been awarded the ‘Customer  
of the Year’ for the eighth times.

n Güney Kore merkezli ağır sanayi şirketi Doosan 
Heavy Industries & Construction tarafından verilen 

ve en prestijli ödüller arasında yer alan ve tüm dünyadaki 
müşterileri arasında yapılan değerlendirmeler sonucu 
düzenlenen ödül programında Aksa Jeneratör, Customer 
of The Year Award ‘Yılın En İyi Müşterisi’ ödülüne layık 
görüldü. Güney Kore merkezli Doosan Heavy Industries 
& Construction’ın her yıl düzenlediği ödül töreni Middle 
East Energy 2020 Fuarı kapsamında gerçekleşti. Dünya 
genelinde en fazla Doosan motorlu jeneratör satışı yapan 
firmalar arasında yapılan değerlendirmeler sonucu verilen 
ödül, sekizinci kez Aksa Jeneratör’ün oldu.

Dünyanın en önemli motor üreticisi Doosan 
Heavy Industries & Construction’ın tüm 
müşterileri arasında yapılan değerlendirme 
sonucunda sekizinci kez ‘Yılın Müşterisi’ 
ödülüne layık görüldük.

n Based in South Korea, Doosan Heavy Industries & 
Construction has been conducting among its  

global customers one of the most prestigious award prog-
rams across the world in which Aksa Generator has been 
presented with the ‘Customer of the Year Award.’  
Doosan Heavy Industries & Construction, a South Korean 
heavy industries company, organized the award annual 
ceremony within the scope of the Middle East Energy 
2020. The award, given as a result of the evaluations made 
among the companies that have sold the most Doosan 
transformers across the globe, was presented to Aksa 
Generator for the eighth times.  

‘YILIN MÜŞTERİSİ’ ÖDÜLÜ 8. KEZ AKSA’NIN
AKSA RECEIVES THE ‘CUSTOMER OF THE YEAR’ AWARD FOR THE 8TH TIME

n Aksa Jeneratör, koronavirüs salgınına 
karşı tüm Türkiye genelindeki hastane 

ve sağlık kuruluşlarının verdikleri mücadeleye 
destek olmak amacıyla, jeneratör arıza 
talepleri ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat 
ücretsiz servis hizmeti vermeye başladı. Bu 
çalışma kapsamında Aksa, Türkiye’deki tüm 
hastane ve sağlık kuruluşlarına ulaşıp gerekli 
bilgilendirmeleri yaparak ihtiyaç duymaları 
halinde kendilerine öncelik tanıyacak Acil 
Destek kodlarını paylaştı. 
Yaşanılan bu zorlu süreçte sağlık kuruluşlarında 
tedavi gören hastaların enerji kesintilerinden 
etkilenmemelerinin büyük önem taşıdığını 
belirten Aksa Jeneratör Operasyon Genel 
Müdürü Nazmi Atalay; “Ülkemizin yaşadığı bu 
zorlu dönemde ailelerinden ve sevdiklerinden 
uzak kalarak işlerinin başında olan tüm sağlık 
çalışanlarımız için elimizden gelenin en iyisi 
yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda; salgından 
etkilenen tüm hastaların tedavilerinin kesintisiz 
olarak devam edebilmesi için bu kuruluşların 
jeneratör arıza talepleri ve ihtiyaçları için 7 gün 
24 saat ücretsiz servis desteğini açtık. 

Covid-19 salgını nedeniyle  
Türkiye’nin mücadelesine destek 
olma amacıyla tüm sağlık kuruluşları 
ve hastanelerin jeneratör arıza talep-
lerine ve ihtiyaçlarına 7 gün 24 saat 
ücretsiz servis hizmeti veriyoruz. 

To support Turkey’s fight against the Covid-19 pandemic, we are offering free-of-charge technical service  
on 24/7 basis to help healthcare institutions and hospitals in case of any genset faults. 

n Aksa Generator started 
providing 24/7 free-of-charge 

technical service to help healthcare 
institutions and hospitals across Tur-
key in case of any genset faults in 
order to support them in their fight 
against the coronavirus pandemic. 
Aksa reached out to all hospitals 
and healthcare providers across 
Turkey and communicated the 

Emergency Support codes required 
to get priority when needed. 
Stating that it is very important not 
to be affected by the energy cuts 
of the patients who are treated 
in health institutions in these 
challenging times, Nazmi Atalay, 
Operations Director said, “We are 
trying our best for the healthcare 
professionals who have been 

away from their families and loved 
ones to do their job during such 
challenging times for our country. In 
this sense, we are offering free-of-
charge technical service on 24/7 
basis to help these institutions in 
case of any genset faults in order 
to continue the treatment of all 
patients affected by the epidemic 
without interruption. 

SAĞLIK SEKTÖRÜNE BİR  
DESTEK DE AKSA’DAN 

AKSA SUPPORTS HEALTHCARE INDUSTRY 
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AKSA POWER GENERATION PARTNERS 
WITH WORLD GIANT MITSUBISHI

AKSA JENERATÖR, DÜNYA DEVİ 
MITSUBISHI İLE ORTAK OLDU

Turkey’s leading genset manufacturer Aksa 
Power Generation, partnered up with the 
Japanese Industry Giant Mitsubishi to establish 
a high-tech genset manufacturing plant.

n Turkey’s leading genset manufacturer 
Aksa has incorporated a new company 

with Mitsubishi Heavy Industries(MHI), Japan’s 
Largest Motor Manufacturer, to produce high-
tech gensets and to offer innovative solutions 
especially to Data Centers. This new Asia-Pacific 
based company is set to create an annual 
turnover of US$100 million.

Türkiye’nin açık ara pazar lideri 
Aksa Jeneratör, Japon Sanayi Devi 
Mitsubishi ile yüksek teknolojik 
jeneratör üretim tesisi kurdu.

n Türkiye Jeneratör Pazarı Lideri Aksa, 
Yüksek teknolojik jeneratörler ve 

özellikle Data Center’lara yönelik yenilikçi 
çözümler üretebilmek adına Japonya’nın 
En Büyük Motor Üreticisi Mitsubishi Heavy 
Industries(MHI) ile yeni bir şirket kurdu. Yeni 
kurulan Asya Pasifik merkezli şirket yılda 100 
milyon USD’lik ek bir iş hacmi yaratacak. 

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 
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AKSA DATA 
CENTER 

ÇÖZÜMLERİ

AKSA DATA 
CENTER 

SOLUTIONS
Aksa Generator has been 
offering custom-made and 

reliable solutions when they are 
needed the most, supporting 

its customers to have an 
uninterrupted life for  

over 30 years.  

Aksa Jeneratör, 30 yılı aşkın 
bir süredir, en çok ihtiyaç 

duyduğunuz anda size 
özel ve güvenilir çözümler 

üreterek kesintisiz bir hayat 
sürmenizi sağlıyor. 
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n Companies need data centers 
to collect and secure large data. 

Therefore, data centers are of  
critical importance for many 
businesses. Having non-stop electric 
power is a major safety measure 
to take for the safe operation of 
any data center. In case of power 
shortage, a genset kicks in to ensure 
that you maintain safe and non-stop 
operation in your work. 

For over 30 years, Aksa Power 
Generation has ensured its customers 
uninterrupted power by creating 
custom designs and reliable solutions 
for vital moments. Data centers are 
rapidly increasing in recent years. The 
demand for safe and non-stop electric 
power will continue to increase as 
the businesses and individuals have 
continuous need for safe cloud and 
data storage. With its genset options 

ranging from 100 to 3000 kVA, Aksa 
Power Generation offers the most fitting 
and reliable solutions to your power 
needs in data centers.  
Regardless the size or complexity 
of your power need for the data 
center, we provide reliable power 
distribution. We produce and 
assembly all important elements that 
benefit from the top-level design and 
performance control in the industry.

n Şirketler büyük miktardaki verileri 
depolamak ve güvenliğini 

sağlamak için veri merkezlerine 
ihtiyaç duyuyorlar. Bu sebeple veri 
merkezleri işletmelerin birçoğu için 
kritik öneme sahip. Veri merkezlerinin 
güveli bir şekilde işleyebilmesi için 
en önemli güvenlik önlemi elektrik 
enerjisinin kesintiye uğramaması olarak 
değerlendiriliyor. Elektrik enerjisinin 
kesildiği durumlarda, jeneratör devreye 
girerek, işinizi güvenle ve kesintisiz bir 
şekilde devam ettirebiliyorsunuz. 
Bu nedenle Aksa Jeneratör, 
30 yılı aşkın bir süredir, en 
çok ihtiyaç duyduğunuz 
anda size özel ve güvenilir 
çözümler üreterek kesintisiz 
bir hayat sürmenizi 
sağlıyor. Son yıllarda 
veri merkezi yükselen bir 
ivmeyle büyüyor. İşletmeler 
ve insanlar güvenli bulut, 
veri depolama gereksinimi 
duymaya devam ettikçe, 
güvenilir ve kesintisiz bir 

elektrik arzına olan talep de artmaya 
devam edecek. Aksa Jeneratör, 1-3125 
kVA  arasında sunduğu jeneratör 
seçenekleriyle veri merkezlerinde 
duyulan güç ihtiyacınıza en uygun ve 
güvenilir çözümleri sunuyor. 
Veri merkezi için güç ihtiyacınızın 
büyüklüğü ya da karmaşıklığı ne 
olursa olsun, güvenilir güç dağılımını 
sağlıyoruz. Sektörün en üst düzeydeki 
tasarım ve performans kontrolünü 
kullanan tüm önemli bileşenleri üretiyor 
ve birleştiriyoruz.
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n Enerji konusunun uzmanı Aksa, kojenerasyon 
hakkında bilgilendiriyor. Kojenerasyon, enerjinin 

hem elektrik hem de ısı formlarında aynı sistemden 
beraberce üretilmesidir. Kojenerasyonda birincil amaç 
yakıt enerjisinden en yüksek oranda yararlanmaktır. 
Enerjiden yararlanma amacı, kojenerasyon santralinde 
bir yılda üretilen elektrik ve ısı enerjilerinin toplamının 
tüketilen yakıt enerjisine oranı olarak tanımlanıyor. 
Sadece elektrik üretilen santrallerde bu değer yüzde 25-
40 arasındayken, kojenerasyon santrallerinde bu değer 
yüzde 90’lara kadar çıkabiliyor. 

Tüketim Değerleri Kontrol Edilmeli
Sağlıklı bir sistem seçimi için mümkünse yıllık, yoksa aylık 
ya da haftalık bazda tüketim değerleri tespiti yapılmalı, 
bunlar grafiklere dökülmelidir. İlk olarak yıllık ortalama 
elektrik tüketimine bakılır ve atıl kapasite yaratmayacak 
şekilde bu tüketimin az altında kalacak bir kapasite 
seçilir. Birinci amaç elektrik tüketimine yönelik kapasite 
belirleme olmalıdır.

Aksa kojenerasyon çözümleri, şirketlerin 
gelecekteki büyümesi içinde mutlaka yer 
verilmeleri gereken, enerji tasarruflu ve  
çevreye duyarlı enerji çözümleri ile yatırım 
yapmaları için mükemmel bir seçim.

n Aksa, as an expert in energy, is informing the 
public on cogeneration. Cogeneration is the 

production of electric and thermal energy together 
within the same system. The primary objective in coge-
neration is to utilize the fuel energy to the highest level 
possible. The purpose of utilizing energy is defined as 
the ratio of the sum of the electric and thermal energy 
yearly produced in the cogeneration plant to the fuel 
energy consumed. Power plants generating only elect-
ric energy can reach up to 25-40 percent while cogene-
ration plants can go as high as 90 percent. 

Consumption Levels Must Be Controlled
For a sustainable system choice, consumption levels 
must be determined in yearly, monthly or weekly basis 
and presented in charts. Firstly, annual average electric 
consumption is examined and a capacity that will be 
less than this consumption level is chosen so as not to 
create idle capacity. Primary goal is to make a determi-
nation of capacity of electricity consumption.

Aksa cogeneration solutions are an 
excellent choice for companies to invest 
with energy-smart and environmentally 
friendly energy solutions that must be 
included in their future growth.

AKSA KOJENERASYON ÇÖZÜMLERİ
AKSA COGENERATION SOLUTIONS

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
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HOBİ HOBBY

KİTABI ETKİLİ 
ŞEKİLDE OKUYUN
EFFECTIVE  
BOOK READING
Kitap okumak, hayatınızdaki 
en basit eylemlerden biri 
gibi görünebilir fakat etkili 
bir şekilde kitap okumak 
için dikkat edilmesi gereken 
birçok nokta mevcut. 

Reading a book may 
seem like one of the 
simplest actions in 
your life but reading 
effectively requires a 
lot of attention. 
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n Okuduğunuzu anlamadığınızı 
düşünüyor, kitabı bıraktığınızda 

okuduklarınızı unutmaya başlıyorsanız 
mutlaka etkin kitap okuma yöntemlerini 
denemelisiniz. Okuduğunuz kitabı daha 
anlamlı bir şekilde okumaya başlayacak, 
daha iyi bir şekilde hafızanıza kazındığını 
göreceksiniz.
Hem hızlı hem de etkili okumak için 
çeşitli teorik ve pratik çalışmalar 
bulunuyor. Bu yöntemi çeşitli 
kurslarla da öğrenebilirsiniz fakat 
çeşitli egzersizlerle kendi kendinize 
de çözebilirsiniz. Nasıl yapabilirim 
diyorsanız, yanıtları işte burada!

Kitabı Okuma Amacınızı Belirleyin
Hiçbir kitabı ya da metini öylesine 
okumayın. Öncelikle ne amaçla okudu-

ğunuzu belirleyin. Neden okuduğunuza 
karar verdikten sonra bilinçli bir okuma 
yapmaya başlayabilirsiniz.

Sorular Sorun
Okuma yaparken çeşitli sorular sorun ve 
yanıtlarını hafızanıza kazıyın. Kim anlatılı-
yor, nerede geçiyor, hangi zamanda geçi-
yor gibi sorular okuduğunuz kitapta daha 
kolay bağlantı kurmanızı sağlayacak.

Konsantre Olun
Etkili bir okumanın en temel 
noktalarından biri de okuduğunuz şeye 
tam anlamıyla odaklanmaktır. Eğer ki, 
bir süre sonra dikkatinizin dağıldığını ve 
yazıdan hiçbir şey anlamadığınızı fark 
ediyorsanız, okumayı bırakın. Unutmayın 
okuduklarınıza odaklanmak ve okuma 

yaparken kafanızı kurcalayan diğer 
düşüncelerden arınmak hem hızlı hem de 
dolu bir şekilde okumanızı sağlayacak.

Okumaya Yönelik Bir Ortam Şart
Kitabı okuma pozisyonunuzu almadan 
önce bulunduğunuz ortamın okuma 
yapmaya uygun olup olmadığına 
dikkat edin. Çevredeki çeşitli etkenler 
okumayı zorlaştırabilir. O yüzden okuma 
yapacağınız masada ya da herhangi 
bir yerde öncelikle dikkatinizi dağıtan 
herhangi bir şey olmaması gerekiyor. 
Çevrenizin etkisi kadar oturuşunuzun da 
etkili bir okuma için önemli olduğunu 
unutmayın ve dik bir şekilde oturarak, 
gözleri arada bir dinlendirerek, ışığı 
direkt almamaya dikkat ederek, dik bir 
açı ile okumayı yapmalısınız.

n If you think that you don’t understand 
what you read and that you forget 

what you read once you drop the book, 
you need to try effective reading methods. 
They will help you better understand and 
remember the book that you are reading.
These are several theoretical and practical 
studies for fast and effective reading. You 
can attend workshops to learn this method 
or you can figure these out at home with 
several useful exercises. Are you curious? 
Here are the answers!

Determine your Purpose of  
Reading a Book
Do not just read any book or text with no 
purpose. First, determine your objective 
of reading. Once you’ve decided why you 
are reading, then you can start reading in a 
conscious way.

Ask Questions
Ask several questions while reading and try 
to remember the answers. Questions such 
as ‘who is the hero, where and when does 
the story take place’ would help you easily 
connect with the book that you’re reading.

Concentrate
One of the basics of effective reading is 
really focusing on the text in front of you. 
If you feel like distracted and you don’t 
understand anything at all, stop reading. 
Remember; focusing on what you read 
and being free from other thoughts while 
reading would help you for fast and 
improved reading experience.

Create a Reading Environment
Before you start reading a book, decide 
whether the environment is suitable 
for reading. Because some factors may 
cause challenges while reading. So, 
remove all that would distract you from 
reading, whether on your desk or in 
your environment. Also remember that 
your posture is as important as your 
environment, so sit up straight, let your 
eyes rest occasionally, and read your book 
with a right angle, using an indirect source 
of light.

Try to Read Fast
You may think that reading slowly and 
distinctly would be more effective but 
scientific research shows that this should 

HOBİ HOBBY HOBİ HOBBY

Okuduklarınızın daha kalıcı 
olması için hızlıca bir ön 
okuma yapabilirsiniz. Hızlıca 
önemli gördüğünüz yerlerin 
altını çizebilir, işaretleyebilir 
ardından da gerçek anlamda 
okumaya geçebilirsiniz. 

You can try a quick 
preliminary reading to 
make your reading more 
lasting. You can quickly 
highlight the important 
parts, then move on to 
actual reading. 
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HOBİ HOBBY HOBİ HOBBY

Hızlı Okumaya Gayret Edin
Yavaş, tane tane okuduğunuzda daha 
iyi anlayabileceğinizi ve okumanın daha 
etkili olabileceğini düşünebilirsiniz fakat 
bilimsel açıklamalar bunun tam tersi 
olması gerektiğini gösteriyor. Yani hızlı 
bir şekilde okuduğunuzda daha etkili 
okuyorsunuz. Daha az zamanda daha çok 
kelime okumuş olmak, kitabın daha kalıcı 
olmasını sağlıyor ve verimin düşmesini 
engelliyor. 

Sayfaya göz gezdirin
Okuduklarınızın daha kalıcı olması için 
hızlıca bir ön okuma yapabilirsiniz. Hızlıca 
önemli gördüğünüz yerlerin altını çize-
bilir, işaretleyebilir ardından da gerçek 
anlamda okumaya geçebilirsiniz. 

be the quite opposite. Meaning that you 
read more effectively when reading fast. 
Reading more words in less time would 
make the book’s effect lasts longer and 
prevents the decrease of performance. 

Skim through the page
You can try a quick preliminary reading to 
make your reading more lasting. You can 
quickly highlight the important parts, then 
move on to actual reading. 

Kelime bilgisi önemli
Belli bir bölüme yönelik, akademik türde 
bir okuma yapıyorsanız hızlı ve etkili 
okumayı en çok kolaylaştıran etken fazla 
kelime bilmeniz. O alanda daha fazla ke-
lime biliyor olmanız, daha hızlı okumanızı 
ve daha kolay anlamanızı sağlayacak.

Sorgulayın
Kafanızı kurcalayan soruların cevabını 
almadan yeni sayfaya geçmeyin. Eleştirel 
bir bakış açısıyla okuma yapın. Üzerinde 
araştırmalar yapın. Emin 
olun, kitapta okuduğu-
nuzdan daha fazlasını 
öğreneceksiniz.

Sesli okumayın
Şimdiye kadar okuma yaparken yanlış bir 
stil geliştirmiş olabilirsiniz. Parmakla ya-
zıyı takip etmek, sesli okumak gibi… Bu 
alışkanlıklar hızınızı düşürür ve veriminizi 
azaltır. Sadece yazıya bakarak okuduğu-
nuzu hızlıca anlamanız mümkün. 

Vocabulary matters
If you are reading an academic article on a 
specific subject, the factor that will be most 
helpful in fast and effective reading would 
be your vocabulary skills.  If you are familiar 
with more words in this subject, you will 
be more likely to read fast and understand 
easily.

Ask questions
Do not turn the new page unless you get 
all the answers to your questions. Adopt a 
critical point of view while reading. Make 
research on the subject. Rest assured, you 
will learn more than you read.

Do not read aloud
You may have developed a wrong method 
while reading.  Such as using your fingers 
to trace the sentence, reading aloud... 
These habits decrease your speed and 
performance. It is more likely to understand 
what you read just by looking at the text.

Okuma yaparken 
çeşitli sorular 
sorun ve yanıtlarını 
hafızanıza kazıyın. 
Kim anlatılıyor, 
nerede geçiyor, hangi 
zamanda geçiyor gibi 
sorular okuduğunuz 
kitapta daha kolay 
bağlantı kurmanızı 
sağlayacak.

Ask several questions 
while reading and 
try to remember the 
answers. Questions 
such as ‘who is the 
hero, where and when 
does the story take 
place’ would help you 
easily connect with 
the book that you’re 
reading.
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TEKNOLOJİ TECHNOLOGY TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Yoğun bir tempoda çalışmak bazen bazı şeyleri atlamanıza neden olabilir.  
Bazı ipuçlarını takip ederek işinizi kusursuz yaptığınızı kanıtlayabilirsiniz.

ULAŞIMDA YENİ 
BİR DÖNEM 

ARALANIYOR

A NEW ERA IN 
TRANSPORTATION

Bilim dünyası her gün yeni bir keşifle adeta 
yeniden doğuyor. Bilim adamlarının bu yolda 

yaptıkları çalışmalarla ulaşım alanında  
yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.  

Ulaşımda Hyperloop dönemi başlıyor. 

Science is reborn everyday 
with a new invention. Works 
of scientists are opening 
doors to a new era in 
transportation. It is called 
the Hyperloop era. 
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TEKNOLOJİ TECHNOLOGY TEKNOLOJİ TECHNOLOGY

Yoğun bir tempoda çalışmak bazen bazı şeyleri atlamanıza neden olabilir.  
Bazı ipuçlarını takip ederek işinizi kusursuz yaptığınızı kanıtlayabilirsiniz.

n Çağdaş dünyada insanlar birçok yöntemle ulaşım 
ihtiyaçlarını gideriyorlar. Öyle ki, insan hayatının büyük 

bir kısmı yollarda geçiyor. Hatta ulaşım insanları çoğu zaman 
zora sokabiliyor ve bir işkence haline dönüşebiliyor. Ulaşım 
sorunun çözülmesi için ise her geçen gün yeni buluşlar orta-
ya çıkıyor. Bilim dünyası tarafından beşinci ulaşım şekli olarak 
ifade edilen Hyperloop sisteminde normal bir otomobil ile 
7.5 saat süren Londra- Edinburgh arasındaki mesafenin 50 
dakikaya indirilmesi hedefleniyor. 

Hyperloop Nasıl İşleyecek?
Hyperloop, temel olarak hızlı trenlerden ve uçaklardan daha 
hızlı, daha güvenli ve daha ucuz bir ulaşım projesi olarak ka-
bul ediliyor. Çelik tüpler içinde özel olarak konumlandırılmış 
yolcuların, bin 200 km/s hızla seyahat edebilmelerini amaç-
lıyor. Henüz başlangıç aşamasında olan Hyperloop, gerçeğe 
dönüşmesi halinde güneş enerjisiyle ve vakum sisteminin 
dışında, sürtünmenin en aza indirildiği özel şartlar altında 
çalışması hedefleniyor. 

n In today’s world, people meet their 
transportation needs using various 

means. So much so, they spend the majority 
of their time on the road. Transportation may 
pose challenges and even cause a torment in 
their everyday life. Solving the transportation 
problem entails new inventions every day. The 
Hyperloop system, also referred to as the fifth 
means of transportation by the scientists, aims 
at reducing regular driving time from London 
to Edinburgh from 7.5 hours to 50 minutes. 

How does the Hyperloop work?
Basically, Hyperloop is considered a 
transportation project that offers a solution 
that is faster, safer and cheaper than fast trains 
and planes. With the Hyperloop, passengers 
specially positioned in steel tubes may travel 
at a speed of 1,200 km/h. Hyperloop, which 
is still in its initial stage, is aimed to operate 
using solar energy and vacuum system 
under special conditions where friction is 
minimized. The ideal operating distance for 
the Hyperloop system is considered to be 
under 1500 km. 
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Hyperloop’un ideal olarak bin 500 km 
altındaki mesafelerde çalışması düşü-
nülüyor. İlk aşamada Los Angeles – San 
Francisco arasında kurulması planlanan 
Hyperloop, 600 km civarındaki mesafe-
yi 30 dakika gibi bir sürede kat etmesi 
bekleniyor. Bu mesafenin arabayla 6 saat 
kadar ve uçakla 2 saatten az sürdüğünü 
belirtmekte yarar var. SpaceX ve Tesla 
gibi yenilikçi şirketlerin sahibi olan Elon 
Musk, yüksek hızlı tren konusunda da 
hayli ciddi çalışmalar yapıyor. Elon Musk, 
alüminyum borularda sadece insanla-
rın değil otomobillerin de taşınacağını 
belirtiyor. Alüminyum tüplerin 450 ile 
900 metre arasında yerleştirilen sütunlar 
üzerinde yer alacağını ifade eden Musk, 
“Aralarında 1500 kilometreden daha 
az mesafe bulunan iki nokta arasındaki 
ulaşım için Hyperloop’un en ideal ulaşım 
şekli olacağını” öne sürüyor. Musk, 
“aralarındaki mesafe binlerce kilometre-
ye çıkan noktalar arasında ise süpersonik 
jetlerle ulaşımın daha ideal olacağını” 
söylüyor. 

Enerjisini Güneşten Alacak
Hyperloop’un en büyük özelliklerinden 
birisi de enerjisini güneşten alması. Son 
derece çevreci olan bu sistem ulaşımın 
maliyeti de düşüyor. “Uçak kadar hızlı 
tren kadar ucuz” sloganı ile lanse edilen 
proje hayata geçmesi halinde fiyatının 30 
dolar olacağı söyleniyor.

5 Demir Yoluna Paralel Olan  
Bir Güzergâh
Aracın ön tasarım belgeleri 2013 yılında 
kamuoyuna duyurulmuştu. Proje için, Los 
Angeles’ten San Francisco Körfezi’ne 
kadar uzanan bir rota dâhil olmak üzere 
büyük bölümü Interstate 5 demir yoluna 
paralel olan bir güzergâh teklif edilmişti. 
Yapılan ön çözümlemelerde, bu güzer-
gâhta yapılacak bir yolculuğun yaklaşık 
35 dakikalık bir sürede gerçekleştirilebi-
leceği belirlenmişti. Bu da yolcuların 570 
kilometrelik güzergâhta ortalama 962 
km/h ile varış noktalarına ulaşacağı anla-
mına geliyor. Bu güzergâhtaki en yüksek 
hızın 1,220 km/h olarak gerçekleşeceği 
düşünülüyor. 

First planned to be built between 
Los Angeles and San Franscisco, 
Hyperloop is expected to cover 600 
km in 30 minutes. It takes 6 hours 
to drive and less than 2 hours to 
fly this distance. Elon Must, owner 
of innovative companies including 
SpaceX and Tesla, is also putting 
great efforts in high speed trains. 
He says that aluminum tubes can 
transport both people and cars. 
Stating that these aluminum tubes 
will be positioned on the columns 
ranging between 450 to 900 meters, 
Musk claims, “Hyperloop would be 
the ideal means of transportation 
for covering the distances less than 
1500 km.” Musk says, “supersonic 
jets would be more ideal for covering 
thousands of kilometers.” 

Solar Energy Will be Used
One of the most significant features 
of Hyperloop is that it is operated 
using solar energy. This highly 
environmental friendly system also 
reduces the cost of transportation. 
Launched with the brand promise of 
“Fast as plane, cheap as train”, the 
project is said to reduce the cost of 
travel to $US30.

A Route Parallel to the 5 Railways
Preliminary design documents of the 
vehicle were announced in 2013. 
A route parallel to the Interstate 5, 
stretching from Los Angeles to the 
San Francisco Bay was suggested 
for the project. In the preliminary 
analysis, it was determined that a 
journey on this route can be carried 
out in about 35 minutes. This means 
that passengers will cover 570 km 
with an average speed of 962 km/h. 
The maximum speed on this route is 
considered as 1220 km/h..

HYPERLOOP NE ANLAMA GELIYOR?
Hyperloop, hyper ve loop kelimelerinden meydana geliyor. Hyper “üstün, 
aşırı” anlamlarına gelirken, loop ise “döngü, takla, ilmik, yuvar (döner kap-
sül)” gibi anlamlara geliyor. İsmi oluşturan hyper kelimesi hızsal üstünlüğü 
belirtirken, loop kelimesi aracın manyetik alanlı kapsülden yani yuvardan 
meydana geldiğini anlatıyor. Aracın isminin Türkçedeki çevirisi “hız yuvarı” ya 
da “hız yumağı” olarak çevrilebiliyor.

WHAT DOES HYPERLOOP MEAN?
Hyperloop is composed of the words hyper and loop. Hyper means 
“supreme, excessive” while loop has several significations includ-
ing “a round curved piece, globe, noose” etc. In the sense of the 
word, hyper describes the superiority in terms of speed while loop 
indicates that the vehicle is made of a magnetic field capsule, e.g. a 
globe. “Hız yuvarı” or “hız yumağı” would be suggestions for Turkish 
translation of the word.
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KİŞİSEL GELİŞİM SELF-IMPROVEMENT

İŞİNİZİ İYİ 
YAPTIĞINIZI NASIL 

ANLARSINIZ? 
HOW DO YOU TELL 

IF YOU ARE DOING A 
GREAT JOB?

Yoğun bir tempoda çalışmak bazen bazı şeyleri 
atlamanıza neden olabilir. Bazı ipuçlarını takip ederek 

işinizi kusursuz yaptığınızı kanıtlayabilirsiniz.

Working hard may cause you to miss out some of 
the basics. Tracing clues may help you prove that 

you are doing an excellent job.

KİŞİSEL GELİŞİM SELF-IMPROVEMENT
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n Your job, your projects, your achie-
vements may not always be liked or 

praised.  But this does not mean that you are 
not successful or that your efforts remain unse-
en. Although your manager or people around 
you may not be direct about it, there may be 
some indications proving that you are doing a 
great job. Here are some of them!

You are getting more feedback
Regardless of what they do, people want their 
job being noticed. Because they cannot make 
self-assessment and they need some outside 
opinion. Getting feedback in your work may be 
considered as an indication of being noticed. If 
you are getting feedback on your work and you 
take them seriously and use them to guide you 
to improve yourself, then you are on the right 
path. 

People ask for your opinion
If people ask for your opinion in new projects 
and important developments, this means that 
you are leaving a positive impression on pe-
ople around you. Remember that people only 
want to know the opinions of those who think 
their opinions are valuable.
You are a source of consultation for questions
Your colleagues are reaching out to you for 
consultation for work-related problems and 
you are first one to call when they are not sure 
what steps to take... Then congratulations, 
you are doing a great job. These situations 
in your work life are solid proof that you have 
gained confidence of people around you and 
you have been regarded as a good source of 
consultation with your knowledge and skills.

You are the first one to call
If you hear that your manager asking you 
“Would you handle this for me?” at least 
couple of times a week and you are the first 
one to call when they need something, this 
means that you have gained their trust and 
appreciation, that you have been a good team 
player and doing a great job.

You are asked to represent 
your company
If your employer repeatedly asks you to speak 
on their behalf, attend meetings or represent 
the company, this means something beyond 
a simple compliment. This proves that you 
matter for your employer.

n Yaptığınız iş, hayata geçirdiğiniz 
projeler, kısacası başarılarınız her 

zaman beğeni ya da övgü ile değer-
lendirilmiyor olabilir. Ancak bu durum 
başarısız olduğunuz veya çabanızın gö-
rülmediği anlamına gelmiyor. Kimi zaman 
yöneticiniz veya çevrenizdeki insanlar 
direkt olarak dile getirmese de işinizi iyi 
yaptığınızın kanıtı olan birtakım belirtiler 
ile karşılaşabilirsiniz. İşte, o belirtiler!

Daha çok geri bildirim alıyorsanız
Yapılan iş ne olursa olsun hemen herkes 
yaptığı işin görülmesini, sarf ettiği 
çabanın fark edilmesini ister. Çünkü 
insan yaptığı iş neticesinde kendisini 
değerlendiremez ve dışarıdan birilerinin 
görüşlerine ihtiyaç duyar. İş hayatında 
geri bildirim almak, yapılan işin dikkate 
alındığının bir göstergesi olarak 
görülebilir. Eğer yaptığınız işle ilgili 

aldığınız geri bildirimler arttıysa ve siz 
de bu geri bildirimleri dikkate alıyor 
ve eksik yönlerinizi güçlendirmeye 
odaklanıyorsanız doğru yoldasınız. 

Fikriniz soruluyorsa
Yeni projelerde, önemli gelişmelerde 
fikriniz alınıyor, düşünceleriniz merak edi-
liyorsa çevrenizdeki kişilerde ve üstleriniz-
de olumlu bir izlenim bıraktınız demektir. 
Unutmayın ki insanlar yalnızca fikirlerini 
değerli buldukları kişilerin görüşlerini 
bilmek ister.

Sorular için başvuru kaynağıysanız
Meslektaşlarınız işleriyle alakalı bir sorun 
yaşadıklarında soluğu sizin yanınızda 
alıyor; emin olamadıkları adımlarda 
ilk sizin kapınız çalınıyorsa bu durum 
işinizi iyi yaptığınızın bir diğer kanıtı. İş 
hayatında bu tarz durumlar yaptığınız 

işle ilgili çevrenizdeki insanların güvenini 
kazandığınızı, hem bilginiz hem de 
becerinizle iyi bir başvuru kaynağı 
olduğunuzu gösterir.

İlk sizin kapınız çalınıyorsa
Yöneticinizin, “Bunu benim için halle-
debilir misin?” sorusunu haftada birkaç 
kez duyuyorsanız ve yöneticiniz bir şeye 
ihtiyaç duyduğunda ilk size geliyorsa, bu 
durum onun takdirini ve güvenini kazan-
dığınıza; iyi bir ekip üyesi olup başarılı bir 
iş çıkardığınıza işaret eder.

Şirketinizi temsil etmeniz isteniyorsa
İşvereniniz adına konuşma yapmanız, 
toplantılara katılmanız veya şirketinizi 
temsil etmeniz isteniyorsa ve bu tarz 
talepler tekrarlanıyorsa, bu durum iltifatın 
çok daha ötesinde bir şeyi, o iş yeri için 
taşıdığınız değeri ifade ediyor demektir.
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SAĞLIK HEALTH SAĞLIK HEALTH

Geçtiğimiz ocak ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve 
tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü, ülkemiz için de 

tehlike oluşturuyor. Alınan ulusal tedbirlerin yanı sıra bireysel 
olarak da tedbirli davranmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tedbir konusunda önemle bazı bilgilerin altını çiziyor.

SAĞLIK HEALTH

HAYAT EVE 
SIĞAR

STAY HOME, STAY SAFE

Coronavirus pandemic which was broke out in Wuhan, China in last 
January and spread across the globe, poses a great threat for our country 
as well. Alongside the national-scale measures, we must each be cautious 

individually. The World Health Organization underlines some of the 
important information on being cautious. 
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n Coronavirus is a virus spe-
cies that causes cold and 

more serious illnesses. It has 
never been seen before and 
was first determined in Wuhan 
region of China. Causing a kind 
of respiratory disease, the virus 
spreads from one person to 
another. Its symptoms include 
fever, cough and shortness of 
breath. The incubation period 
of the disease varies between 
two to 14 days. 

How Does the  
Coronavirus Spread? 
Coronavirus spreads through 
contact with the sick person. 
When they cough or sneeze, 
the virus is spread through 
droplets or nasal discharge. 

How Can We Prevent  
Coronavirus Spread?
Everyone must pay attention 
to the hygiene rules. It is of 
utmost importance to sneeze 

covering your mouth and nose  
with the inner side of your 
elbow, to use a disposable 
tissue when coughing, to wash 
your hands regularly using 
alcohol-based disinfectants 
and soap. Keep your social 
distance. Social distancing 
reduces the risk of spreading 
the disease. Leave at least 
two meter-distance with other 
people. Do not touch your 
mouth, eyes, and nose. 

n Korona virüsü, soğuk algınlığı ile 
başlayıp daha ciddi hastalıklara ne-

den olabilen bir virüs ailedir. Daha önce 
görülmemiş bir virüs tipi olmakla birlikte 
ilk defa Çin’in Wuhan bölgesinde tespit 
edildi. Solunum hastalığı olan korona 
kişiden kişiye bulaşıyor. Semptomları 
arasında ateş, öksürük ve nefes darlığı 
bulunuyor. Hastalığın kuluçka süreci iki ile 
14 gün arasında değişiyor. 

Korona Virüsü Nasıl Yayılıyor? 
Korona, hasta kişiyle temas yoluyla 
bulaşıyor. Hasta öksürdüğünde ya da 
hapşırdığında ortaya çıkan solunum 
damlacıkları ya da tükürük damlaları ya 
da burundan akıntı yoluyla yayılıyor. 

Korona Virüsünün Yayılması  
Nasıl Önlenebilir?
Herkesin mutlaka hijyen kurallarına 
dikkat etmesi gerekiyor. Hapşırırken 
dirseğinizin içine hapşırmanız, öksürürken 
bir mendil kullanmanız ve sonrasında o 
mendili atmanız, ellerinizi alkol bazlı el 
dezenfektanları ve sabunla düzenli olarak 
yıkamanız çok önemli. Sosyal mesafeyi 
koruyun. Sosyal mesafe hastalığın 
bulaşma riskini azaltıyor. Diğer insanlarla 
aranıza iki metre mesafe koyun. Elinizi 
ağzınıza, gözünüze, burnunuza sürmeyin. 

SAĞLIK HEALTH

n Ellerinizi sabunla sık sık en 20 sn. boyunca yıkayın. 
Sabunun olmadığı ortamda kolonya kullanın. 
n Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın. 
n Soğuk algınlığı belirtisi gösteren kişilerle aranıza mesa-
fe koyun. 
n Kıyafetlerinizi 60 – 90 derece arasında deterjanla 
yıkayın. 
n Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, 
maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna gidin. 
n Öksürme, hapşırma sırasında ağzınızı tek kullanımlık 
mendillerle kapatın. Sonrasında mendilleri atın. 
n  Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin. Gitmek zorunday-
sanız dönüşte mutlaka 14 gün kuralına uyarak kendinizi 
izole edin. 
n Kapı kolu, armatür, lavabo gibi yüzeyleri sık sık deter-
janla temizleyin. 
n Sarılma, tokalaşma gibi yakın temastan kaçının. 
n Ellerinizde gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokun-
mayın. 
n Hiçbir kişisel eşyanızı ortak kullanmayın. 
n Bol bol sıvı tüketin. 
n Bol vitamin alabileceğiniz gıdalara yönelin.
n Uyku düzenine dikkat edin. Günde en az sekiz saat 
uyuyun.

n Wash your hands often for 20 seconds, using soap.  
If you don’t have access to soap, use lemon cologne. 
n Ventilate your living environment. 
n Keep your distance with the people showing cold 
symptoms. 
n Wash your cloths in 60 to 90 degrees, using  
detergent. 
n If you suffer from fever, cough, and shortness of 
breath, consult to the nearest healthcare institution 
wearing mask. 
n Cover your mouth with single-use tissues during cou-
ghing and sneezing. Dispose of the tissues afterwards. 
n Cancel your trips abroad. If you must leave the 
country, isolate yourself by following the 14-day rule. 
n Using detergent, frequently clean surfaces including 
door handles, fixtures, and sinks. 
n Avoid close contact such as hugging and  
handshaking. 
n Do not touch your eyes, mouth, and nose. 
n Do not share your personal belongings. 
n Consume a lot of liquid. 
n Consume vitamin-rich nutrients.
n Pay attention to your sleep routine. Sleep at least 
eight hours a day. 

14 RULES 
to Follow to 

Protect from 
Coronavirus

Korona virüsünden  
Korunmak  

Için Uygulanması 
Gereken 

14 KURAL 
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DOSYA FILE DOSYA FILE

ART OF WORKING 
FROM HOME

Advancing technology has caused 
major changes also in working 

conditions. Workplace systems that 
can be brought home means more 

time of working from home. 

n Home office çalışmak ve home 
office işler son yıllarda birçok işlet-

me tarafından tercih edilmeye başlandı. 
Evde çalışma fikri kulağa hoş gelse de 
bazı dezavantajları da bulunsa da belli 
bir disiplin oturtarak zaman yönetimi-
nizi doğru bir şekilde yaptığınızda bu 
dezavantajların bir kısmının üstesinden 
gelebilirsiniz. Evden çalışmayı planlıyor-
sanız üretkenliğinizi de en üst seviyede 
tutmaya özen göstermeniz gerekir.

Home Office Çalışmanın Avantajları
n Çalışma ortamınızı istediğiniz şekilde 
düzenleyebilirsiniz. Zevkinize, keyfinize 
göre bir alan yaratabilirsiniz. 
n Dışarı çıktığınızda yaptığınız tüm 
masrafları evden çalışırken yapmayaca-
ğınız için masraflarda kısıtlamaya gitmiş 
olursunuz. 
n Kendi çalışma ortamınızı yaratacağı-
nız için konsantrasyonunuzu bozan her 
şeyden uzakta çalışabilirsiniz. 
n Yolda geçen zamanlar ortadan kal-
kacağı için zamandan tasarruf sağlamış 
olursunuz. 
n Evden çalıştığınızda çoğunlukla tek 
başınıza olacağınız, trafik derdiniz ol-
mayacağı ve gün içinde istemsiz şekil-
de karşınıza çıkan olumsuz durumlarla 
daha az karşılaşacağınız için stresiniz de 
azalacaktır. 

Home Office Çalışmanın Dezavantajları
n Evden çalışırken disiplinli bir ortam 
yaratmaktan zorlanabilirsiniz. 
n Uzaktan çalışacağınız için ekip içeri-
sinde yer alan diğer kişilerle aranızda 
koordinasyonsuzluk oluşabilir. 
n Home office çalışma, disiplinli olmadı-
ğınızda ve belli bir çalışma rutini oluştur-
madığınızda verimli olmayabilir.
n Sürekli olarak evden çalışmak, iş ve ev 
hayatınızın aynı ortamda geçiyor oluşu, 
hayatınızın çok fazla rutine oturmasına 
neden olabilir.

n Many businesses have opted 
home office jobs and offered 

more working from home options. 
As lovely as it may sound, working 
from home may also entail some 
disadvantages. However, time 
management and self-discipline are the 
key in excelling your home office job. If 
you are planning working from home, 
you need to bear in mind to keep your 
productivity at the maximum level.

Pros of Working from Home
n You can arrange your work 
environment as you like. You can create 
a space that suits your taste. 
n You can cut expenses as the expenses 
you make when working in an office are 
less than those you make when working 
from home. 
n As you create your own work 
environment, you can lock out 
any element that would ruin your 
concentration. 
n You can save from commuting time as 
you no longer need to be on the road 
to work. 
n You are more likely to be less stressed 
when working from home because you 
will be working on your own, with no 
traffic jam and negative situations that 
may be brought along in every day life. 

Cons of Working from Home
n You may feel challenged to create a 
working environment with discipline. 
n Lack of coordination with the team 
that you will be remotely working with 
may pose an issue. 
n Home office jobs may not be 
productive when you are not disciplined 
and don’t have a particular working 
routine.
n Working from home all the time may 
feel like you are spending all of your 
time at home, which may result in too 
much routine in your life.

HOME OFFICE 
ÇALIŞMA SANATI

Teknolojinin gelişmesi her alanda 
olduğu gibi çalışma şartlarında da bazı 
değişiklikleri beraberinde getiriyor. 
Evlere taşınabilen iş yerindeki sistemler 
çalışma hayatını da evlere taşıyor. 

Home Office 
Ortamında 

Bunlara Dikkat 
n Ofis ortamı oluşturun.

n Çalışma arkadaşlarınızla 
iletişiminizi kesmeyin. 
n Çalışma saatlerine  

uyum sağlayın. 

Essentials when 
Working from Home  
n Create an office environment.
n Do not cut off communication 

with your colleagues. 
n Adjust their working hours.
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Yoğun iş temposu, büyük şehrin 
getirmiş olduğu kaos, stres 

ve kalabalık gibi etkenlerden 
dolayı bazen biraz uzaklaşmak 
bazen temiz hava almak bazen 

ise doğayla baş başa kalmak 
için yeni lokasyonlar keşfedin.  

Hem şehirden uzaklaşmak 
hem de yanı başında doğayla 
baş başa olmak isteyenler için 
keşfedilmeyi bekleyen yerler 

var. İstanbul’a yakınlığı ile 
dikkat çeken bu lokasyonlarda 

yeşile doyacak, keyifli  
zaman geçireceksiniz. 

Discover new locations... 
Whether it’s to get away your 
intense work load, chaos,  
stress and the crowd caused by 
the big city, or to get some fresh 
air, or to spend some time alone 
in the nature.  
There are a number of 
natural wonders waiting to 
be discovered for those who 
would like to get away from 
the city without covering great 
distances. Close to the big city 
of Istanbul, these locations will 
make you take a deep breath 
and have a lot of fun. 

DOĞAYLA İÇ İÇE 
KEŞFEDİLMEYİ 

BEKLEYEN YERLER
THESE NATURAL 

WONDERS WAITING 
TO BE DISCOVERED
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n Keşan’ın bir köyü 
olan Mecidiye, Edirne 

merkeze 138, İstanbul’a 
ise 137 kilometre uzaklıkta 
bulunuyor. Kamp alanlarında 
bulunan ve nehrin yanına 
konumlandırılan bungalov 
evlerinde konaklamak ayrı bir 
keyif veriyor. Konfor olarak 
çok bir şey beklenmese de, 
nehir manzarasına karşı kuş 
sesleriyle uyanmak ruhunuzu 
dinlendirecektir. 

n A village of Keşan, 
Mecidiye is located 

138 km from Edirne 
city center and 137 km 
from Istanbul. Staying 
in bungalows located in 
camping sites and along the 
riverside is such a pleasant 
experience. Not so much 
comfy, but waking up 
listening to the sounds of 
birds, facing the river view 
would rest your soul. 

n Ormanya, a Forest natural 
habitat built on a 4000 

sqm area in Kartepe, Kocaeli, 
is the largest natural park in 
Europe and third largest in the 
world. With no accommodation 
available, entrance to the park 
is free. It is composed of a 
zoo, wild life zone, walking and 
cycling tracks.  It is likely to see 
red deers, gazelles, roe deers, 
lamas, camels and mountain 
goats when you visit the park. 
The most popular visitor 
attraction is the hobbit houses. 
Visitors line up to take their 
pictures in front of these hobbit 
houses that have appeared in 
important films in the history of 
cinema. 

MECİDİYE 
EDİRNE 

n Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 
yaklaşık 4 bin dönüm alana 

kurulan Orman doğal yaşam alanı 
Ormanya, Avrupa’nın en büyük, 
dünyanın ise en büyük üçüncü doğal 
yaşam parkı olma özelliği taşıyor. 
Konaklamanın bulunmadığı alan 
ücretsiz olarak gezilebiliyor. İçerisinde 
hayvanat bahçesinden vahşi yaşam 
alanına yürüyüş ve bisiklet parkuruna 
kadar birçok şey bulunuyor.  Kızıl 
geyik, ceylan, karaca, lama, deve 
ve dağ keçisi gibi hayvanlar içeride 
karşınıza çıkabilir. Bu hayvanların 
yanı sıra gelen ziyaretçiler tarafından 
en çok ilgi gören yer hobbit evleri. 
Sinema tarihinde önemli filmlere 
konu olan bu hobbit evlerin önünde 
fotoğraf çektirmek için ziyaretçiler 
sıraya giriyor. 

ORMANYA 
KARTEPE 
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n Located between 
Sapanca and İzmit, 

Maşukiye spreads on the  
skirts of Kartepe and is literally 
a paradise of trout farms. 
As an peaceful location, 
Maşukiye offers a lot of 
facilities for accommodation 
and daily trips. 

n Sapanca ile İzmit 
arasında, Kartepe’nin 

eteklerindeki Maşukiye tam 
bir alabalık tesisi cenneti. 
Konaklama ve günü birlik 
geziler için etrafında birçok 
tesisin bulunduğu Maşukiye, 
huzura davet ediyor. 

MAŞUKİYE 
SAPANCA 

n Third in the list of Natural Wonders close 
to Istanbul is Kırkpınar; a touristic village by 

the Lake of Sapanca, and also home to many local 
restaurants. You can share in villas in this village or 
enjoy the lake in a one-day trip to the region. After 
having a nice walk among the reeds by the lake, you 
can stop for a great meal. 

n İstanbul’a Yakın Doğada Gezilecek Yerler listemizin 
üçüncüsü Kırkpınar, Sapanca Gölü kıyısındaki 

restoranların yoğunlaştığı artık turistik olmuş bir köy. Bu köyde 
bulunan villalarda arkadaşlarınızla konaklayabileceğiniz gibi 
hafta sonu günübirlik gelip göl keyfi yapmanız da mümkün. 
Göl kıyısında sazlıkların arasında yürüyüş yaptıktan sonra güzel 
bir yemek molası verebilirsiniz. 

KIRKPINAR SAPANCA 
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n İstanbul’a 300 km  
uzaklıkta bulunan Abant’ta 

tatilcilerin en fazla tercih ettiği 
noktalardan biri. Abant Gölü 
kenarına kurulan otellerde 
konaklayabilir, tabiat parkında 
yürüyüş yapabilir yine etrafta yer 
alan restoranlarda zevkinize göre 
yiyecek alternatifi bulabilirsiniz. 
Özellikle ilkbahar ve sonbahar 
aylarında yoğun ilgi gören 
Abant’ta gitmeyi düşünüyorsanız 
konaklama için mutlaka önceden 
rezervasyon yaptırın.  

n Located 300 km from Istanbul, Abant is also one of the most 
favorite destinations for travelers. You can stay at the hotels by 

the Lake of Abant, have a walk in the natural park, and find a restaurant 
that suits your taste. If you are planning a trip to Abant, bear in mind 
that it attracts more visitors in spring and fall seasons, so make your 
hotel reservation beforehand. 

ABANT  
TABİAT  
PARKI  
BOLU 

n Located in Şile district of Istanbul, Ağva is a 
summer village between two rivers offering 

every shade of green and blue with its fantastic forest 
and sea view. Its beaches stretch along 25 km. You 
can have a nice walk on the beach. You can also go 
fishing or take a river trip. You can eat in your hotel’s 
restaurant or consider other restaurants that are mostly 
concentrated on the lake side. Day trippers may 
consider having breakfast in the nature along the river 
on the weekend.

n Ağva yemyeşil ormanıyla, masmavi deniziyle iki 
nehir arasında kalmış, Şile’ye bağlı yazlık bir köy. 

25 km uzunluğunda bir sahile sahip. Dilerseniz sahilde 
güzel bir yürüyüş yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra balık 
tutmak ve akarsu gezintileri de gerçekleştireceğiz diğer 
aktivitelerden. Daha çok göl kenarında kurulan küçük 
tesislerin yer aldığı Ağva’da konakladığınız tesiste yemek 
yiyebileceğiniz gibi çevre restoranları da alternatif olarak 
düşünebilirsiniz. Konaklama gerçekleştirmek istemeyen 
gezginler hafta sonu nehrin yanı başında doğayla iç içe 
bir kahvaltı yapmak için de burayı düşünebilir.  

AĞVA ŞİLE 
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İZLE WATCH DİNLE LISTEN

n Netflix has made a nice gesture to everyone who 
wishes to have more quality time while staying at 

home. It has made some of its documentaries available 
on youtube for free. You can now enjoy some of the best 
Netflix documentaries of your choice.

n The Live Music Archive on the Internet Archive 
platform is broadcasting over 220 thousand live 

music and concert events. This huge archive consisting of 
local artists’ performances and concert house events in 
the US offers you a great opportunity to have good time. 

n Gülsin Onay, a renowned pianist across the globe, is 
performing in live concerts every Sunday on Twitter at 7 

p.m., on Facebook at 8 p.m. and on Instagram at 9 p.m. You 
can follow the artist’s announcements on her Twitter account.

n Film enthusiasts will be able to watch a compilation of 
movies from the 18-year program of the Filmmor Women’s 

Film Festival (in association with their producers) on the festival’s 
website. Movies will be made available for watching for 24 
hours, starting at 4 p.m. each day. You can follow Filmmor on 
social media to get updates on the program.

n Evde geçen zamanı daha kaliteli hale getirmek 
amacıyla Netflix, güzel bir çalışma başlattı. Netflix, 

bünyesinde yer alan bazı belgeselleri youtube üzerinden 
ücretsiz erişime açtı. Beğenilerinize göre seçeceğiniz 
belgesellerle keyifli zaman geçirebilirsiniz. 

n İnternet Archive platformunda yer alan Live Music Archive, 
220 binden fazla adet canlı müzik ve konser yayınına ev 

sahipliği yapıyor. Genellikle yerel sanatçıların performanslarını ve 
ABD’deki konser evlerinin arşivlerini bulabileceğiniz bu devasa 
arşiv, iyi vakit geçirmeniz için fırsat sunuyor. 

n Dünyaca tanınan piyanist Gülsin Onay, her Pazar günü 
saat 19:00’da Twitter, 20:00’de Facebook ve 21:00’de 

Instagram üzerinden canlı konserler veriyor. Sanatçıyı twitter 
hesabı üzerinden konser duyurularını takip edebilirsiniz.

n Filmmor Kadın Filmleri Festivali, 18 yıllık 
programından -üreticilerinin katkısıyla- derlediği 

filmleri, her gün 1 tane olmak üzere platfromunda yayınlıyor. 
Her gün 16.00’da yayınlanan Filmler, 24 saat online olarak 
yayında tutuluyor. Program duyurularını Filmmor sosyal 
medya hesaplarından takip etmek mümkün.

NETFLIX BELGESELLERİ ONLINE BELGESEL 
NETFLIX DOCUMENTARIES ONLINE DOCUMENTARIES 

LIVE MUSIC ARCHIVE ONLINE KONSER 
LIVE MUSIC ARCHIVE ONLINE CONCERT  

GÜLSİN ONAY KONSERİ GÜLSİN ONAY CONCERT

FILMMOR KADIN FİLMLERİ FESTİVALİ ONLINE FILM 
FILMMOR WOMEN’S FILM FESTIVAL ONLINE MOVIES 

https://archive.org/details/etree

http://filmmor.org/
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OKU READ GEZİ TRAVEL

n Elinizdeki bu kitapta Tesla’nın kendi kaleminden 
çocukluk ve gençlik yılları dahil hayatından önemli 

kesitleri, icatları, bu icatları gerçekleştirirken sahip 
olduğu motivasyonları, bu yolda karşısına çıkan zorlukları 
ve bu zorlukları nasıl aşmaya çalıştığını okuyacaksınız. 
Günümüzde temiz enerjiye olan ilgi ve bu bağlamda 
atılan adımlar Tesla’nın asırlar önce altyapısını attığı 
fikirler üzerine inşa edilmektedir.

n Sabahattin Ali Yeni Dünya’da 1936-1942 yılları arasında çeşitli 
dergilerde yayımlanan hikâyelerini bir araya getirir. O her bir 

karakterini arayıp bulmuş, sanatında gerçeği esas almış ve kimi zaman 
gerçeğin kurgudan daha çıldırtıcı olabileceğini bizlere göstermiştir. 
Bunun en inandırıcı örneklerinden biri “Yeni Dünya” öyküsüdür. Taşra 
eğlencelerinin eskimiş, artık yüzüne bakılmayan bir çengisidir Yeni Dünya ve 
bu isme ancak bir Sabahattin Ali öyküsünde rastlanabilir.

İCATLARIM  
MY INVENTIONST 

YENİ DÜNYA-TÜRK  
EDEBİYATI KLASİKLERİ 36  
NEW WORLD- CLASSICS OF THE 
TURKISH LITERATURE NO.36  

n This is a book about important sections of 
Tesla’s life, as described by himself, as well 

as his inventions, his motivations when he was 
inventing, the challenges he faced and the ways he 
used to overcome these challenges. Interest and 
initiatives on clean energy today have been built on 
the ideas of Tesla that he suggested centuries ago.

n In the New World, the author Sabahattin Ali compiles his stories 
published on various literary journals from 1936 to 1942. He searched 

for and found each and every character he created while grounding on the 
reality and demonstrating the readers that the reality can indeed be more 
maddening than the fiction. The story of the “New World” is one of the most 
convincing example of this proposition. The New World is the old-fashioned 
“çengi” (dancers and musicians in ottoman empire) of rural entertainment 
activities and can only be encountered in a Sabahattin Ali story.




