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olarak kabul edilen fuarda yenilenebilir 
enerji, nükleer enerji, enerji santralleri, 
elektrik ve elektronik ile kojenerasyon 
üretimi yapan şirketler ziyaretçilere 
ürünlerini tanıtma fırsatı yakaladı. 
900’den fazla şirketin iletişim ağının 
oluşmasına katkıda bulunarak kaliteli, 
güvenilir ürün ve hizmetlerimizin yanı 
sıra yenilikçi çözümlerimizle yer almaya 
devam edeceğiz. 
Aksa Jeneratör olarak ülkemiz için hizmette 
bulunmayı sürdüreceğiz. Bu kapsamda; 
Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak 
tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün 
Mücadele Programı’na destek olmaya 
devam ediyoruz.   
Milli değerlerimize sahip çıkmayı 
kurumsal bir kültür olarak kabul 
ediyoruz. 1914 yılında Sarıkamış’ta 
yaşamını yitiren 78 bin şehidimizi anma 
programı kapsamında düzenlenen 
“Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet 
Turu”na sponsor olduk. Bu vesile ile 
aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla 
anıyorum.
2019 yılında da hedeflerimiz ve 
planlarımız doğrultusunda çıktığımız 
yolculukta göstermiş oldukları azim, 
katkı ve emeklerinden dolayı tüm Aksa 
Jeneratör Ailesi’ne teşekkür ediyor, 
yeni heyecanları ve başarıları birlikte 
karşılamayı diliyorum.

ALPER PEKER
CEO

‘’2019 YILINDA HEP 
BİRLİKTE DAHA 
BÜYÜK BAŞARILARA 
İMZA ATACAĞIZ’’

Sevgi ve Saygılarımla,

019 yılının ilk sayısı ile okurlarımızla 
buluşmaktan büyük mutluluk 
duyuyorum. Bu yıl da belirlediğimiz 
hedeflerimizi hayata geçireceğimiz, 
planlarımız doğrultusunda 
ilerleyeceğimiz bir yıl olacak. Aksa 
Jeneratör olarak hizmet vermeye 
başladığımız 1950 yılından bu zamana 
kadar geçen sürede aynı azim ve 
kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. 
Belirlediğimiz stratejimiz bizi ülkemizin 
en önemli global markalarından biri 
haline getirdi. Bu başarının tüm 
çalışanlarımızın eseri olduğunu bir kez 
daha söylemekten gurur duyuyorum.
Bildiğiniz üzere sektörümüzü ilgilendiren 
tüm ulusal ve uluslararası fuarlara 
katılmaya önem gösteriyoruz. Giyimden 
teknolojiye, otomobilden üst düzey 
akıllı ekipmanlara kadar Türkiye’den 
38 global firmanın yer aldığı Çin 
Uluslararası İthalat Fuarı’nın önemli 
katılımcılarından birisi de Aksa 
Jeneratör oldu. Böylesine büyük 
organizasyonlarda Türk bayrağını 
dalgalandırmak tarifi imkansız 
mutluluklar yaratıyor. 
ABD’nin Orlando kentinde bulunan 
Orange County Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen Uluslararası Power-Gen 
Fuarı’na da “Platinum Sponsor” olarak 
katıldık. Dünya enerji sektörünün en 
önemli buluşma noktalarından biri 
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 Aksa, 28 - 30 Kasım 
tarihleri arasında 

Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te bu yıl 6’ıncısı 
düzenlenen Uluslararası 

Yapı Ekipmanları ve 
Malzemeleri Fuarı Build 

Expo’ya katıldı.

Aksa Jeneratör, Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak tarafından 
açıklanan Enflasyonla 

Topyekün Mücadele 
Programı kapsamında 
tüketiciyi destekliyor.

Giyimden teknolojiye, 
otomobilden üst düzey akıllı 
ekipmanlara Türkiye’den 38 

global firmanın yer aldığı Çin 
Uluslararası İthalat Fuarı’nın 
önemli katılımcılarından biri 

de Aksa Jeneratör oldu.
Aksa Jeneratör, 4-6 Aralık 
tarihleri arasında ABD’nin 
Orlando kentinde gerçekleşen 
Uluslararası Power-Gen 
fuarına “Platinum Sponsor” 
olarak katılım gösterdi.
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İletişim
www.aksa.com.tr

facebook/aksapowergen

twitter/aksapowergen

linkedin/aksa-power-generation
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Günün çok büyük bir kısmı iş 
yerinde geçiyor. Uzun bir süre 
masa başında oturmak zaman 

içerisinde bel, sırt ve boyun 
ağrılarını beraberinde getiriyor. 

Herhangi bir sıkıntı yaşamamak 
için bazı konularda hassasiyet 

göstermek gerekiyor.

Geçmişte birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan Gaziantep, 
kültürlerin beşiği olmakla kalmayıp, 
özelliklerine bir yenisini daha ekledi. 
Gaziantep UNESCO tarafından Dünya 
Gastronomi Şehri seçildi.

28

39

24
Bilimin sınırsızlığı ütopik  
olarak düşünülen fikirleri 
zamanla gerçeğe çevirebiliyor. 
Bilim kurgu filmlerinin en ilgi 
çekici konularından biri olan 
hafıza nakli gerçek oluyor. 
Beraberinde getireceği tüm 
gelişmeler şimdiden büyük bir 
heyecanla bekleniyor. 

Atilla Atay Bi-
siklet Takımı’nın 
organizatörlü-
ğünde, bisiklet 
sporuna olan 
ilgiyi artırmak ve 
Sarıkamış Şe-
hitlerini anmak 
amacıyla düzen-
lenen “Sarıkamış 
Şehitlerini Anma 
Bisiklet Turu” bu 
yıl AKSA spon-
sorluğunda 4. 
Kez düzenlendi.

12
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AKSA JENERATÖR A-TECH FUARI’NA KATILDI 

Ankara Congresium Fuar Merkezi’nde 
düzenlenen Akıllı Bina Teknolojileri 
ve Elektrik sektörünün önde gelen 

firmalarını bir araya getiren A-TECH Fuarı 
büyük ilgi gördü. Akıllı Bina Teknolojileri 
ve Elektrik sektörünün önde gelen 
firmalarının katıldığı bu fuarda Aksa 
Jeneratör, teknolojik ürünlerini sektör 
oyuncularına tanıttı. Yaklaşık 100 firmanın 
stantlarının yer aldığı ve 5 binden fazla 
ziyaretçinin katılım gösterdiği bu etkinlik, 
Türkiye’nin en önemli fuarlarından biri 
olma yolunda ilerliyor. 

‘‘TEKNOLOJİK ÜRÜN VE 
HİZMETLERİMİZİ SEKTÖR 
PROFESYONELLERİYLE 
BULUŞTURDUK’’

Fuarın ardından elektrik sektöründe ya-
şanan gelişmeleri en yakından takip edip 
yeni ürünler ve uygulamaları yerinde göre-
bilmenin önemine değinen AKSA Jeneratör 
Ankara APC Genel Müdürü Ataç Alper, “Her 
alanda olduğu gibi Akıllı Bina Teknolojileri 
ve Elektrik sektöründe de hayatın kesin-
tisiz devam etmesi için teknolojik ürün ve 
hizmetlerimizi A-TECH Fuarı’nda sektör 
profesyonelleriyle buluşturduk. Fuarda 
tanıtımını yaptığımız tüm ürünlerimiz bü-
yük ilgi gördü. Aksa Jeneratör olarak bütün 
sektörlere yakın temas halinde olmaya 
özen gösteriyoruz. Her sektörün jeneratöre 
elbet ihtiyaç duyacağını biliyoruz. Bu se-
beple farklı sektör ve pazarlarda potansiyel 
müşterilerimiz ve sektör temsilcileriyle bir 
araya gelmeye devam edeceğiz” dedi. 

100
Akıllı Bina Teknolojileri ve Elektrik sektörünün üretici, dağıtıcı 

ve kullanıcılarını bir araya getiren A-TECH Fuarı’nın önemli konuklarından 
biri de AKSA Jeneratör oldu. 22 – 25 Kasım tarihleri arasında 

Ankara’da düzenlenen fuar büyük önem taşıyor. 

Yaklaşık 100 firmanın 
stantlarının yer aldığı ve  
5 binden fazla ziyaretçinin 
katılım gösterdiği bu etkinlik, 
Türkiye’nin en önemli 
fuarlarından biri olma  
yolunda ilerliyor.
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FUARDA 
BÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ
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Uzexpocentre’da ziyaretçilere 
kapılarını açan Uluslararası Yapı 
Ekipmanları ve Malzemeleri Fuarı 

Build Expo Fuarı’na katılan Aksa yetkilileri 
geliştirilmiş ürün ve hizmetleri hakkında 
bilgilendirme yaparak ziyaretçilerin 
sorularını yanıtlandırırken görüş ve 
önerilerini dinledi. Aksa Jeneratör’ün yer 
aldığı stant fuarda büyük ilgi gördü. 

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN ÖNEMLİ 
TEMSİLCİLERİ KATILDI
İnşaat malzemeleri pazarının tekelleşme-
sine ve bir bütün olarak inşaat sektörünün 
gelişmesine büyük önem verilen Özbekis-
tan’da gerçekleştirilen fuarda, her yıl yapı, 
inşaat ve enerji sektöründen önemli tem-
silcileri yer alıyor. Katılımcılar, inşaat ve 
kaplama malzemelerinden yapıştırıcılara; 
elektrikli ürünlerden mobilya ve bağlantı 
parçalarına kadar farklı segmentteki birçok 
ürün ve hizmetleri karşılaştırmalı olarak 
inceleme ve tanıma fırsatını yakaladı. 

3 kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye 
kesintisiz enerji hizmeti sunan  
Aksa, 28 - 30 Kasım tarihleri arasında 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bu 
yıl 6’ıncısı düzenlenen Uluslararası 
Yapı Ekipmanları ve Malzemeleri  
Fuarı Build Expo’ya katıldı.

Asya pazarına büyük  
önem veren  
Aksa Jeneratör  
Özbekistan’da yeni  
ofisini açarak yerini 
sağlamlaştırdı.

Farklı kıtalarda organize edilen fuarlara katılarak pek çok sektör temsilcisiyle 
bir araya gelme imkânı bulduklarını belirten Aksa Jeneratör Yurtdışı Ofislerden 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Doğan Sarıgül konu ile ilgili şu açıklamalarda bulun-
du: Özbekistan önemli alt yapı yatırımları gerçekleştiren bir ülke ve bu pazarda 
açtığımız yeni ofisimizle birlikte etki alanımızı müspet bir şekilde arttırmayı amaç-
lıyoruz. Bu tarz etkinliklerde yer almamız uluslararası pazarda diğer oyuncuları da 
görme ve sektörel yenilikleri yakalamamız açısından oldukça önemli. Kaliteli ürün 
ve hizmetlerimizle gelecekte farklı etkinliklerde yer almaya devam edeceğiz.” 

‘‘ÜLKEMIZI TEMSIL ETTIĞIMIZ BU SEKTÖRÜ DÜNYAYA 
TANITMAYA KATILDIĞIMIZ FUARLAR ILE DEVAM EDIYORUZ’’



160 ülkeye gerçekleştirdiği 
ihracatla sektörde 
adından söz ettiren; farklı 

sektörlerin düzenlediği fuarlara 
katılarak mevcut ve potansiyel 
pazar temsilcileriyle sık sık bir 
araya gelen Aksa’nın bu seferki 
durağı Çin oldu. İlk defa 5-10 
Kasım tarihleri arasında Çin’in 
Şangay kentinde gerçekleşen 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 
Türkiye’den birçok firma katıldı. 
Çin Halk Cumhuriyeti firmaları ile 
ticari ilişkileri olan veya Çin Halk 
Cumhuriyeti firmaları ile ticaret 
yapmak isteyen Aksa Jeneratör 
ile birlikte 38 global firma 
Türk bayrağını dalgalandırarak 
Türkiye’yi temsil etti. Fuarda 
giyimden elektronik aletlere, 
otomobilden üst düzey akıllı 
ekipmanlara kadar çok sayıda farklı 
sektörden katılımcı yer aldı.  

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE 
İMZA ATILDI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) tarafından, milli katılım 
organizasyonu ile düzenlenen, 
Türk firmalarının yeni iş birliklerine 
imza atması ve Çin’de yapılan 
ihracatın artmasını hedefleyen 
fuarda Aksa’nın yer aldığı stant 
katılımcılardan tam not aldı. 

‘‘ÜLKEMİZİ FARKLI 
COĞRAFYALARDA TEMSİL 
ETMENİN GURURUNU 
YAŞIYORUZ’’
Uzun yıllardır Türkiye jeneratör 
pazarının lideri ve Türkiye’nin en 
büyük 200 sanayi kuruluşu ve 
ihracatçı firması arasında yer alan 
Aksa Jeneratör Çin Genel Müdürü 
Gürhan Atakan, 2012 yılında 
kurulan ve dünyanın en büyük 

üretim kapasitesine sahip Çin 
fabrikasının Aksa için ana üretim 
merkezlerinden biri olduğuna 
vurgu yaptı. Atakan, konuşmasına 
şu şekilde devam etti: “Türkiye 
jeneratör sektöründe öncü olarak 
ülkemizi farklı coğrafyalarda temsil 
etmenin gururunu bir kez daha 
yaşıyoruz. Katılımcıların firmamıza 
ve ürünlerimize gösterdiği ilgiden 
çok mutluyuz. Önümüzdeki 
dönemde başarılarımızla 
adımızdan söz ettirmeye ve 
geliştirilmiş yeni ürünlerimizle 
sektörde öncü olmaya devam 
edeceğiz. Böyle uzak bir coğrafya, 
böyle güzel bir organizasyonu 
gerçekleştiren İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) teşekkürlerimizi 
sunduk. Bu tarz organizasyonlarla 
ülkemize daha fazla katkı 
sağlamak hepimizin görevi.”

Giyimden 
teknolojiye, 

otomobilden 
üst düzey akıllı 

ekipmanlara 
Türkiye’den 38 
global firmanın 

yer aldığı 
Çin Uluslararası 
İthalat Fuarı’nın 

önemli 
katılımcılarından 

biri de Aksa 
Jeneratör oldu. 

Türkiye jeneratör sektörünün 
lideri Aksa, 5-10 Kasım 
tarihleri arasında Çin’in 
Şangay kentinde gerçekleşen 
Çin Uluslararası İthalat 
Fuarı’na katıldı.’’

ÇİN’DE AKSA FARKI 
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Üç kıtadaki üretimini 
160 ülkeye ihraç eden; 
kaliteli, güvenilir ürün ve 

hizmetleriyle sektörünün lider 
markası olan Aksa Jeneratör, 
enflasyonla mücadeleye 
verdiği destek ile tüketicinin 
yanında olduğunu bir kez daha 
gösteriyor. Aksa, Enflasyonla 
Topyekün Mücadele Programı 
kapsamında yılsonuna kadar 
portatif jeneratörlerinde ve 
portatif jeneratör bakımlarına 
kullanılan yedek parça 
satışlarında yüzde 10 indirim 
yapacak.

‘‘GÜÇLÜ TÜRKİYE 
VE GÜÇLÜ BİR TÜRK 
MARKASI OLABİLMEK 
İÇİN VAR GÜCÜMÜZ İLE 
ÇALIŞIYORUZ’’
Türkiye ekonomisinin içinde 
bulunduğu sıkıntılı günlerin 
aşılacağına değinen Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker 
konuya ilişkin şu açıklamalarda 
bulundu: “Türkiye’nin lider 

jeneratör markası olarak, 
güçlü Türkiye ve güçlü bir 
Türk markası olabilmek için 
var gücümüz ile çalışıyoruz. 
Kurulduğumuz günden 
bu yana, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına en uygun 
ve katma değerli ürünler 
geliştirerek, üretim, ihracat 
ve istihdam gücümüzle ülke 
ekonomisine ve toplumsal 
kalkınmaya da katkı sağlamaya 
çalışıyoruz. Son dönemde, ülke 
ekonomisinin içinde bulunduğu 
sıkıntılı günlerin üstesinden 
hep birlikte gelebileceğimize 
inanıyoruz. Bu doğrultuda, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı 
tarafından başlatılan 
“Enflasyonla Topyekün 
Mücadele Programı”nı, 
yılsonuna kadar Aksa portatif 
jeneratörlerimiz ve portatif 
jeneratör bakımlarında 
kullanılan yedek parça 
satışlarımızda yüzde 10 oranda 
yapacağımız indirimlerle 
destekleyeceğiz.” 
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ENFLASYONLA 
MÜCADELEYE 
TAM DESTEK!

Aksa Jeneratör, Hazine 

ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak tarafından 

açıklanan Enflasyonla 

Topyekün Mücadele 

Programı kapsamında 

tüketiciyi destekliyor. 

Aksa Jeneratör, 

yılsonuna kadar portatif 

jeneratörlerde ve portatif 

jeneratör bakımında 

kullanılan yedek parça 

satışlarında 

yüzde 10 indirim 

uyguluyor.



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

yüzde 50’den fazlasını ihraç eden Aksa 
Jeneratör, günlük kullanımdan büyük 
sanayiye kadar ihtiyaca göre ürün 
yelpazesiyle kesintisiz enerji sağlıyor. 

“KAMUDA JENERATÖR 
KULLANIMI” EĞİTİMİ
Ürünlerin yüksek kalitesi yanında 
farklı sektörlerin yakından takip edilen 
ihtiyaçlarına göre hizmetlerde de çeşitlilik 
geliştiren Aksa, İzmir Hilton Otel’de Ege 
Bölgesi kamu satın almacılarının katılım 
gösterdiği “Kamuda Jeneratör Kullanımı” 
eğitimi gerçekleştirdi. 
Yoğun katılım gösterilen eğitime 100’ün 
üzerinde satın almacı ve tekniker yer aldı. 
Eğitim boyunca uzmanlar, katılımcılara 

jeneratörlerin kullanımı, jeneratör seçim 
kriterleri, yeni nesil jeneratörler, jeneratör 
uygulamaları ve jeneratör bakımı ile ilgili 
bilgiler verdi. 

‘‘EĞİTİMLERE DEVAM EDİYORUZ’’
Kamuda Jeneratör kullanımının üzerinde 
duran Aksa Jeneratör İzmir APC Şube Mü-
dürü Hamdi Ünsal, konuya ilişkin: “Sektörde 
öncü olarak gerçekleştirdiğimiz faaliyetle-
rimize verdiğimiz eğitimlerle devam ediyo-
ruz. Kamuda Jeneratör Kullanımı eğitimimiz 
ile Ege Bölgesi kamu satın almacılarını 
sektöre dair bilgilendirmeyi hedefledik. 
Amacımız katılımcılara sektörümüzü 
tanıtırken jeneratör kullanımını ve önemini 
de aktarmak. Aksa Jeneratör olarak ürünleri 
tanımak ve doğru kullanmanın sürdürüle-
bilirliği sağlaması açısından tüketiciler için 
önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

İzmir Hilton Otel’de Ege Bölgesi kamu satın almacılarının katılım 
gösterdiği “Kamuda Jeneratör Kullanımı” eğitimi gerçekleştirdi. 100’ün 
üzerinde satın almacı ve teknikerin katılım gösterdiği eğitimde Aksa 
Jeneratör’ün uzman ekibi, jeneratör kullanımı hakkında bilgiler verdi. 

Kamuda Jeneratör Kullanımı 
eğitimimiz ile Ege Bölgesi 
kamu satın almacılarını 
sektöre dair bilgilendirmeyi 
hedefledik.’’

EGE BÖLGESİ KAMU SATIN 
ALMACILARINA ÖZEL EĞİTİM
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Türkiye’nin lider jeneratör üreticisi 
Aksa, pek çok ülkeden sektör tem-
silcisini bir araya getiren, alanında 

bölgenin en önemli buluşması kabul edilen 
28. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve 
Afrika Elektrik ve Enerji Fuarı’na katıldı. 
17 - 19 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın 
Kahire kentinde Egypt Expo Center’da 
gerçekleşen ve dünyanın dört bir yanından 
300’ün üzerinde üretici ve tedarikçinin yer 
aldığı fuarda Aksa Jeneratör, son teknolojik 
ürün ve hizmetleri ile her zamanki gibi 
yine katılımcıların ilgi odağı oldu. Electricx 
tarafından düzenlenen fuara 10 binden 
fazla ticaret uzmanı ve 20’den fazla ülke 
temsilcisi katılım gösterdi. 

‘‘FİRMAMIZ İÇİN ÖNEMLİ BİR 
CAZİBE MERKEZİ’’
Mısır’ın Aksa için önemli bir cazibe 
merkezi olduğunu vurgulayan 
Aksa Jeneratör İhracat Müdürü 
Alp Konuralp; “Mısır, Afrika’nın 
kuzeydoğusunda yer alan 
Güney Afrika’dan sonra 
2. ve Arap ülkeleri içinde 
Suudi Arabistan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin ardın-
dan 3. büyük ekonomi. 
Bölge ayrıca uzun yıllardır 
faaliyet gösterdiğimiz ve 
sürekli gelişim gösteren 
bir pazar olma özelliğine 
de sahip. Ticaret mer-
kezi olarak firmamız için 
önemli bir cazibe merkezi 
olan bu bölgede ürün ve 
hizmetlerimizi tanıtmanın 

gururunu yaşıyoruz. Katıldığımız her yeni 
fuar bizlerin yeni ürün ve hizmetlerini 
dünya ülkelerine tanıtma fırsatı yaratıyor. 
Önümüzdeki dönemde de Aksa Jeneratör 
olarak müşterilerimize en kaliteli hizmeti 
sunmak için faaliyetlerimizi sürdürüyo-
ruz. Her ürettiğimiz üründe en iyi olmayı 
hedeflediğimizden dolayı yaptığımız her 
işte bu sorumluluğu hissediyo-
ruz” dedi.

17 - 19 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Kahire kentinde Egypt 
Expo Center’da 28. Electricx Uluslararası Orta Doğu ve Afrika Elektrik 
ve Enerji Fuarı düzenlendi. Dünyanın dört bir yanından 300’ün 
üzerinde üretici ve tedarikçinin katılım gösterdiği fuarda Aksa Jeneratör, 
son teknolojik ürün ve hizmetleriyle göz doldurdu. 
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AKSA, ORTA DOĞU VE AFRİKA  
ELEKTRİK VE ENERJİ FUARI’NDA
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Electricx tarafından 
düzenlenen fuara 10 binden 
fazla ticaret uzmanı ve 20’den 
fazla ülke temsilcisi katılım 
gösterdi.’’
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Üç kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye 
ihracat gerçekleştiren, 5 kıtada 
faaliyet gösteren ve üretiminin 

yüzde 50’den fazlasını ihraç eden Aksa 
Jeneratör, organizasyonlara sponsor 
olarak destek olmaya devam ediyor. 
Aksa Jeneratör, 4 – 6 Aralık tarihleri 
arasında ABD’nin Orlando kenti, Orange 
County Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 
Uluslararası Power-Gen Fuarı’na “Platinum 
Sponsor” olarak katıldı.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLERLE 
SPONSORLUK FARKI
Dünya enerji sektörünün en önemli 
buluşma noktalarından biri olarak kabul 
edilen Uluslararası Power-Gen fuarında 
yenilenebilir enerji, nükleer enerji, enerji 
santralleri, elektrik ve elektronik ile 

kojenerasyon üretimi yapan şirketler 
ziyaretçilere ürünlerini tanıtma fırsatı 
yakaladı. 30 yıldır düzenlenen ve 900’den 
fazla şirketin iletişim ağının oluşmasına 
katkı sağlayan fuarda Aksa Jeneratör, 
kaliteli, güvenilir ürün ve hizmetlerinin 
yanı sıra yenilikçi çözümleriyle sponsor 
olarak yer aldı. 

‘‘ÇEVREYE DUYARLI ÜRÜNLERİMİZ 
BİZİ AVANTAJLI KONUMA TAŞIYOR’’
Yıl boyunca farklı alanlardaki etkinliklere 
sponsorluklarıyla destek olduklarını 
belirten Aksa Jeneratör Pazarlama 
Müdürü Ergün Yılmaz; “Sektörün en 
önemli fuarlarından biri olan Power-
Gen fuarına uzun yıllardır katılım 
gösteriyoruz. Katıldığımız fuarlar 
aracılığıyla farklı sektörlerle buluşma 
ve trendleri yakalama fırsatını elde 
ederek bunu fırsata çeviriyoruz. 
Katılım gösterdiğimiz bu fuarda, düşük 
emisyonlu jeneratörlerimizle karbon 
salınımını en aza indirerek yenilikçi 
çözümlerimizle sponsor olarak yer 
almaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Aksa Jeneratör olarak çevreye duyarlı 
ürünlerimizle inovatif fuarlara katılmamız 
bizi avantajlı konuma taşıyor.” dedi. 

Aksa Jeneratör, 4 – 6 
Aralık tarihleri arasında 

ABD’nin Orlando kentinde 
gerçekleşen Uluslararası 

Power-Gen fuarına 
“Platinum Sponsor” olarak 

katılım gösterdi. 

AKSA, POWER-GEN’E ENERJİ VERİYOR

Aksa Jeneratör olarak çevreye 
duyarlı ürünlerimizle inovatif 
fuarlara katılmamız bizi 
avantajlı konuma taşıyor.”
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Özbekistan enerji piyasası için olduk-
ça önemli olan ve bu yıl 13’üncüsü 
düzenlenen Uluslararası Özbekistan 

Elektrik, Güç, Elektronik, Enerji ve Aydın-
latma Fuarı Uzenergy Expo’ya katılan Aksa 
yetkilileri, geliştirilmiş ürün ve hizmetler 
hakkında bilgilendirme yaparak ziyaretçi-
lerin sorularını yanıtlandırırken görüş ve 
önerilerini dinledi. Aksa Jeneratör’ün yer 
aldığı stant fuarda büyük ilgi gördü. 

‘‘MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ 
SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ’’
Her yıl endüstri uzmanları başta olmak 

üzere petrol, mühendislik, inşaat, montaj 
şirketleri ile kamu hizmetleri alanında 
faaliyet gösteren şirketlerin katıldığı 
fuarda katılımcılar, ürün ve hizmetleri 
karşılaştırmalı olarak inceleme ve tanıma 
fırsatını yakaladı. 
Özgün, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını 
ön planda tutup, müşteri memnuniyeti-
ni sağlamayı dikkate alarak büyümeye 
devam eden Aksa Jeneratör Kazakistan 
Genel Müdürü Efe Parker, Türkiye’yi 
uluslararası topraklarda ürün ve hizmetler 
ile temsil etmenin yaşattığı gururdan 
bahsederken bu tip uygulamaların sektör 

gelişimine etkileri üzerinde durdu. Parker, 
konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
“Bu tarz fuarlarda yer almak hem ülkemizi 
tanıtma açısından hem de uluslararası 
pazarda diğer oyuncuları da görme ve 
sektörel yenilikleri yakalamamız açısından 
oldukça önemli. 10 yılı aşkın bir süredir 
Özbekistan ile iş birliği içindeyiz. Bu yap-
tığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Enerji sektöründe öncü olarak 160 ülkeye 
sunduğumuz hizmetlerimiz ile bir Türk fir-
ması olarak markamızı farklı coğrafyalarda 
duyurmak ve bugün bu fuarda yer almak 
bizim için oldukça gurur verici” dedi. 

3 kıtadaki üretimiyle 160 ülkeye 
kesintisiz enerji hizmeti sunan Aksa, 
31 Ekim – 02 Kasım tarihleri arasında 
Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 
bu yıl 13’üncüsü düzenlenen 
Uluslararası Özbekistan Elektrik, Güç, 
Elektronik, Enerji ve Aydınlatma 
Fuarı Uzenergy Expo’ya katıldı.

UZENERGY EXPO FUARI’NDA 
AKSA JENERATÖR FARKI

   AKSA KURUMSAL  

Enerji sektöründe öncü olarak 
160 ülkeye sunduğumuz 
hizmetlerimiz ile bir Türk 
firması olarak markamızı farklı 
coğrafyalarda duyurmak ve 
bugün bu fuarda yer almak bizim 
için oldukça gurur verici.’’ 
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SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANMA 
BİSİKLET TURU’NA AKSA DESTEĞİ

30 Aralık 2018 – 4 Ocak 2019 
tarihleri arasında Ordu’dan 
başlayıp Kars’ta bitecek olan 

“Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet Turu”, 
Türkiye’nin enerji sektöründeki lider 
şirketlerinden “AKSA” sponsorluğunda 
düzenlendi. Tur kapsamında, altı gün 
boyunca günde ortalama 110 km yol 
kat edilerek toplamda 650 km’lik parkur 
tamamlandı. 12 bisikletçinin katıldığı tur, 
Ordu’dan başlayıp Trabzon, Rize, Artvin ve 
Ardahan’dan sonra Kars’ta son buldu. 

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ ANILDI
Tur boyunca geçilen illerden alınan 
topraklar, 5 Ocak Cumartesi günü 
Sarıkamış Şehitliği’nde düzenlenen törenle 
buraya nakledildi ve Sarıkamış Şehitleri 
anıldı. AKSA markasıyla enerji, jeneratör, 
doğal gaz ve elektrik sektörlerinde 
faaliyet gösteren Kazancı Holding, 
“Sarıkamış Şehitlerini Anma Bisiklet 
Turu”nun sponsoru olarak Türkiye’nin 
milli değerlerine sahip çıkmayı ve bu 
değerlerimizi hatırlatmayı hedefledi.

Atilla Atay 
Bisiklet Takımı’nın 

organizatörlüğünde, 
bisiklet sporuna olan 

ilgiyi artırmak ve 
Sarıkamış Şehitlerini 

anmak amacıyla 
düzenlenen “Sarıkamış 

Şehitlerini Anma Bisiklet 
Turu” bu yıl AKSA 

sponsorluğunda 4. kez 
düzenlendi. 
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Ordu’dan başlayıp Sarıkamış’ta 
sona eren tur boyunca 
bisikletçiler, 6 ili kapsayan 
rotada 650 km yol kat etti.’’

650



2019 yılının hem satış hem 
de servis yönünden kolay 
geçmeyeceğinin altını çizen 

Ethem Özdemir, ‘Piyasanın açık, 
ekonominin düzenli ve satışın bol 
olduğu yıllarda satış yapmak kolaydır. 
Önemli olan böyle sıkıntılı yıllarda 
satış yapabilmenin zorluğunun 
bilinci ile Aksa’nın ismini, bilinirliğini, 
güvenirliliğini de arkamıza alarak 
markamız olarak daha çok müşteri 
ziyaretleri yaparak ve daha çok kişiye, 
kuruma ulaşabilmenin heyecanı ile 
çalışmalıyız’’ diyor.

Merhaba Ethem Bey, sizi yakından 
tanıyabilir miyiz?
15 Temmuz 1946 yılında Hatay/
Dörtyol’da doğdum. İlk ve Ortaokulu 
Dörtyol da liseyi ise İskenderun 
Lisesi’nde okudum. 1965 yılında 

Elektronik Astsubay Okulu’na girdim. 
1967 yılında Elektronik Astsubay 
okulunu ikincilikle bitirdim. 1973 
yılında Kara Kuvvetler Komutanlığı 
adına Hava Lisan Okulu’nda 
okudum. Ankara Genelkurmay 
Başkanlığı Otomatik Bilgi İşlem Daire 
Başkanlığı’na Bilgisayar Teknisyeni 
Astsubay olarak atandım. 1975 yılında 
İngiltere de Emerson fabrikalarında 
eğitim alarak, Genelkurmay’ın 
bilgisayarlarını kurduk. 1978 
yılında İsviçre Zürich-Baden’de 
BBC fabrikalarında 14 ülkeden 14 
teknisyenin katıldığı eğitime katıldım. 
Eğitimimi ‘’The Best Of Student’’ 
olarak eğitimi bitirdim. Aynı yıl Akbank 
Genel Müdürlüğü’nden transfer ve 
iş değiştirme teklifi geldi.  Ben de 
Akbank Genel Müdürlüğü’nün teklifini 
kabul ederek Silahlı Kuvvetler’den 

Özatılım Makine, Aksa’nın ilk ve en 
deneyimli APC’si olarak, Aksa’nın 
şirket kültüründe önemli yerde 
duruyor. Özatılım Makine’nin 
kurulduğu ilk zamanlarda Aksa’nın 
portatif ve 110 KVA’ya kadar 
jeneratörünü satan bir şirket 
olduğunu belirten Özatılım 
Makine’nin Sahibi Ethem Özdemir, 
25 yılsonunda Aksa’nın ürettiği 1 
KVA’dan 3000 KVA’ya kadar bütün 
jeneratörlerini satan ve bütün 
bunların servisini veren bir şirket 
haline geldiklerinin altını çiziyor. 

‘’İYİ Kİ AKSA İLE BAŞLAMIŞIM. 
İYİ Kİ HAYATIMA AKSA JENERATÖR GİRMİŞ’’

2019 yılı hepimiz için hem 
satış hem de servis yönünden 
kolay geçmeyecek. Dolayısıyla 
çok daha fazla koşmamız 
gereken yıl olacağının bilinci ile 
çalışmamız gerekiyor.’’

14 AKSA JENERİK
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istifa ettim ve Akbank Bilgi İşlem  
departmanında görevime başladım. 
1993 yılında ise Akbank’tan emekli 
olmaya ve kendi adıma çalışmaya 
karar verdim. Emekli olmadan 1 ay 
önce Özatılım Makina ve Elektrik 
Sistemleri’ni kurmuştum. Hiçbir 
gün dahi ara vermeden Pazartesi 
günü sabah kendi şirketimde göreve 
başladım. O günden bugüne tam 
25 yıl bitti 26 yıldır şirketimde 
çalışmaktayım.

Aksa ile yollarınız nasıl kesişti?
Bu kadar geçmişi parlak olan bir 
kişinin bundan sonraki şirket 
hayatında da başarılı olması 
gerektiğine inanmıştım. Bunun 
için ne yapacağımı düşünürken, 
bu konuda sektörün en iyisi ve 
en dürüstü olan ayrıca toplum 
tarafından bilinen ve güven duyulan 
bir firma arayışına girdim. İleri 
görüşüne inandığım ve güvendiğim 
bazı arkadaşlarım ve dostlarımla 
beraber uzun görüşmeler sonunda, 
geleceği olan dürüst ve prensipli 
firma olduğuna inandığımız Aksa 
üzerinde yoğunlaştık. Sonunda Aksa 
ile anlaşarak Aksa Jeneratör satmaya 
ve servisini vermeye başladık. Bir kez 
daha şunu söyleyebilirim ki iyi ki Aksa 
ile başlamışım. İyi ki hayatıma Aksa 
Jeneratör girmiş.

Özatılım Makine’nin 25. kuruluş 
yıldönümünü kutluyorsunuz. 
Bize Özatılım Makine’nin 25 yılını 
özetler misiniz?
Kurulduğumuz günlerde sadece 
Aksa’nın portatif ve 110 KVA’ya 
kadar jeneratörünü satan bir 
şirketken 25 yılsonunda Aksa’nın 
ürettiği 1 KVA’dan 3000 KVA’ya 
kadar bütün jeneratörlerini satan ve 
bütün bunların servisini veren bir 
şirket haline geldik. Bu geçen 25 
yıl içerisinde çok sayıda jeneratör 
üreticisi firma aradı, randevu talep etti 
ve hatta araya tanışık dostlar koyarak 
görüşmek isteyenler de oldu. Hiçbirini 
kabul etmedik. Bütün bu hizmetlerimiz 
ve iyi niyetimizin sonunda Aksa 

Bütün bu hizmetlerimiz ve iyi niyetimizin sonunda Aksa Power Center 
olarak isimlendirildik. Bu gerçekten onur verici bir isim olarak ruhumuza 
kazındı. Bu bilinç şirketimizde çalışan 25 kişinin de ortak paydaşı oldu.



Power Center olarak isimlendirildik. 
Bu gerçekten onur verici bir isim 
olarak ruhumuza kazındı. Bu bilinç 
şirketimizde çalışan 25 kişinin de 
ortak paydaşı oldu.

Aksa markası size nasıl 
faydalar sağlıyor?
Özatılım Makine, Aksa’nın ilk ve en 
deneyimli APC’si olarak, Aksa’nın 
şirket kültürüne de vakıf oldu. Bu bizi, 
hem Aksa’da hem de müşterilerimiz 
nazarında bilinirliğimizi ve 

güvenirliğimizi bir değil birden fazla 
adım olarak ileri noktaya taşıdı. 

İstanbul’daki arızalara en geç 4 
saat, 500 km’ye 8 saat, 500 km 
dışında kalan yerlere ise 24 saatte 
müdahale edebiliyorsunuz. Böylesi 
bir servis ağını nasıl kurdunuz?
Burada jeneratörün gücü değil 
verdiği hizmet olduğunu unutmamak 
gerektiğinin altını çiziyorum. 1 KVA 
jeneratörde enerji veriyor, 3000 KVA 
jeneratörde enerji veriyor. Hiç fark 

etmez. Jeneratörün gücü, müşterinin 
kimliği, görevi hiç fark etmeden 
tek isteğin elektrikler kesildiğinde 
enerjisiz kalmasının müşteride 
yaratacağı sıkıntıyı bilmektir. Sen 
de kendini müşteri yerine koyarsan 
İstanbul içi 4 saat, 500 km’ye 
kadar 8 saat, 500 km üstü 24 saat 
bile çok geç olduğunu görürsün.                                                                                                                   
İşte bunun bilinciyle Aksa büyüklüğünü 
burada da göstermiştir. Bölgeler 
bazında APC‘lerle müşterek çalışarak 
bu zamanı Türkiye’nin her yeri için 4 
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saat sınırına çekmiştir. Bu da Aksa’nın 
imajı ve büyüklüğünü göstermektedir.

Şirketinizde kaç kişi çalışıyor? 
Ekibiniz hakkında bilgi verir 
misiniz?
Özatılım Makina olarak ben dahil 
25 kişi çalışıyoruz. Çağlayan Adalet 
Sarayı’nın yaklaşık 200 metre altında 
kendi binamızda hizmet veriyoruz. 
Teknik servis olarak, 13 personel 11 
araçla 7/24 saat çalışıyoruz. Ayrıca 
satış ve kiralama departmanı ise 5 

personel ve 3 araçla satış hizmeti 
veriyor. Burada bir konuya ayrıca açıklık 
getirmek istiyorum. Tabi ki satış çok 
önemlidir. Fakat satışın destekleyicisi 
ve mutfakta yemeği pişirenin teknik 
servis olduğu bilincini kurulduğumuz 
günden beri hiç aklımızdan çıkarmadık. 
Bu nedenle ki her gün sabah saat 
8.30’da teknik servis ile ben dahil 14 
kişi oturuyor, bir gün önce yapılan işleri 
görüşüyoruz. Sonra da o gün yapılacak 
işleri planlıyoruz. Bu bizim yaşam 
şeklimiz oldu.

2019 yılı için hedeflerinizi  
bizimle paylaşır mısınız?
2019 yılı hepimiz için hem satış 
hem de servis yönünden kolay 
geçmeyecek. Dolayısıyla çok daha 
fazla koşmamız gereken yıl olacağının 
bilinci ile çalışmamız gerekiyor. 
Piyasanın açık, ekonominin düzenli 
ve satışın bol olduğu yıllarda satış 
yapmak kolaydır. Önemli olan böyle 
sıkıntılı yıllarda satış yapabilmenin 
zorluğunun bilinci ile Aksa’nın ismini, 
bilinirliğini, güvenirliliğini de arkamıza 
alarak markamız olarak daha çok 
müşteri ziyaretleri yaparak ve daha 
çok kişiye, kuruma ulaşabilmenin 
heyecanı ile çalışmalıyız.

Özatılım Makine, 
Aksa’nın ilk ve en 
deneyimli APC’si 
olarak, Aksa’nın 
şirket kültürüne de 
vakıf oldu.

IŞ DIŞINDAKI 
ZAMANINIZI NASIL 
GERÇEKLEŞTIRIYORSUNUZ?

İş dışında pek zamanım 
yok desem yeridir. Fakat 
fırsat buldukça teknik 
kitap okurum, müzik 
dinlerim ayrıca eşim ve 
ailemle (2 kızım 2 da-
madım ve 3 torunumla) 
beraber özellikle şirket 
hatlı telefonumu da 
yanımdan hiç ayırmadan 
yurtiçi ve yurtdışı tatillere 
de gitmeyi ihmal etmi-
yorum. Bu tatiller bana 
büyük zevk veriyor.
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En temel anlamıyla güzel yazı yazmak olarak 
adlandırılan Kaligrafi sanatının geçmişi 
Osmanlı’ya kadar dayanıyor. Kalemin kağıtla 
buluşmasıyla birlikte Kaligrafi sanatı ile ortaya 
çıkan eserler görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kalemin Kağıtla Aşkı: 

Kaligrafi
   AKSA HOBİ  
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Kaligrafi
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Alfabeye görsel anlamda 
çekicilik, estetik, güzel 
ve zarif bir görünüm 

kazandıran kaligrafi günümüzün 
her alanında rahatlıkla 
kullanılmakta ve alanında 
ünlenmiş sanatçılar tarafından 
tercih ediliyor. Her ne kadar 
kullanım alanında bir sınırlaması 
olmasa da günümüzde ticari 
tabelalar ve levhalar üzerinde 
en çok tercih edilen yazı stilleri 
arasında dikkat çekenlerdendir. 
Ticari tabelalardan porselenlere, 
davetiye ve kartvizitlerden afiş 
tasarımlarına kadar her alanda 
kaligrafi sanatı tercih edilen bir 
sanat dalıdır.

TARİHTE GENİŞ YERİ VAR  
Güzel yazı örnekleri ilk olarak 
M.Ö. 3. bin içinde Mısır’da görüldü. 
Çeşitli kültürlerde, farklı yazı 
türlerinin işlevsel ve sanatsal 
kullanımına da rastlandı. İşlevsel 
olan okuması ve yazması kolay 
olan karakterlere sahipken, 

sanatsal olan yazılar estetik 
kaygılar gözetilerek tasarlandı. 
16. ve 17. yüzyıllarda Batı’da 
hem dekoratif hem de işlevsel 
nitelikte yazı gelişti ve çeşitlendi. 
Uzakdoğu’da ise kaligrafi resim 
sanatının özü olarak kabul edildi. 
Batı’da 19. yüzyılda güzel yazı 
yazma sanatı canlandırıldı ve 
kaligrafi sanatı yeniden gündeme 
geldi. 

OSMANLI İLE TANIŞMASI  
10. YY’LI BULDU
Hat Sanatı Arap harflerinin 6. 
yüzyıl ve 10. yüzyıl arasında 
geçirdiği bir gelişme döneminden 
sonra ortaya çıktı. Türkler, 
Müslüman olduktan ve Arap 
alfabesini benimsedikten sonra 
uzun bir süre hat sanatına 
herhangi bir katkıda bulunmadılar. 
Bu dönemde hat sanatının 
mükemmel örneklerine rastlamak 
pek mümkün değil. Türkler hat 
sanatıyla Anadolu‘ya geldikten 
sonra ilgilenmeye başladılar.

Türkler hat 
sanatıyla 
Anadolu‘ya 
geldikten sonra 
ilgilenmeye 
başladılar.’’

n İSLAMİ Hat Sanatı

n ARAP Hat Sanatı

n PERS Hat Sanatı

n ÇİN Hat Sanatı

n BATI Hat Sanatı

DÜNYADA EN 
ÇOK BİLİNEN HAT 
SANATLARI ÇEŞİDİ
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EĞİK KALEM: Bu yazı sanatını icra edebilmek için öncellikle 
eğik kaleme sahip olmak gerekir. Kalem bu yazı sanatına 
uygun bir şekilde ve açıda olmalı. 

MÜREKKEP: Hali hazırda yüksek kalitede bu sanat için 
üretilmiş pek çok mürekkep bulunuyor. İyi bir mürekkep 
saç inceliğinde çizgi çizebilen ve istenilen kalınlıkta gölge 
oluşturarak nitelikte olmalı. 

REHBER EL KİTABI: Bu yazının birçok teknik kuralı var. Bu 
kuralları bilmeden, iyi bir sonuç elde edemezsiniz. 

Kâğıt: Tavsiye edilen çalışma kâğıdı Kodak Brite White 
kâğıdıdır. Çalışma kâğıdı altına kılavuz çizgilerinin bulunduğu 
kılavuz kâğıt kullanılmalı.

DİVİT UCU: Gerekli olan malzemeler içinde en çok sıkıntı 
yaşanan malzemedir. Özel olarak bu sanat için üretilmiş 
esnek yapıya sahip divit uçlarını kullanmak gerekir.

İslami kültür ve çevresinde bu 
sanat dalına hat veya hüsn-i 
hat adı veriliyor. Kaligrafide 

belli başlı kurallar var. 
Harfler arasındaki boşluğu 

doğru şekilde ve doğru 
orantıda bırakmak, yazılan 

yazıya simetrik bir görünüm 
kazandırmak, yazıya zarif bir 

görüntü vermek, harflerin 
biçimleriyle okunmayacak 

kadar oynamamak gibi 
kurallar kaligrafinin altın 

kurallarıdır.

KALİGRAFİNİN 
KURALLARI 

KALİGRAFİDE 
KULLANILAN MALZEMELER
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   AKSA TEKNOLOJİ  

HAFIZA 
NAKLI BILIM 
DUNYASININ 
SEYRINI 
DEGISTIRECEK

Bilimin sınırsızlığı 
ütopik olarak 
düşünülen fikirleri 
zamanla gerçeğe 
çevirebiliyor. Bilim 
kurgu filmlerinin 
en ilgi çekici 
konularından biri olan 
hafıza nakli gerçek 
oluyor. Beraberinde 
getireceği tüm 
gelişmeler şimdiden 
büyük bir heyecanla 
bekleniyor.
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Birçok önemli gelişmeye imza atan 
bilim dünyası bu sıralar yeni heye-
canlı bir çalışma üzerinde ilerliyor. 

California Üniversitesi’nden Profesör 
David Glanzman ve ekibi tarafından bir 
salyangoz üzerinde gerçekleştirilen 
hafıza nakli olumlu sonuç verdi. Biyolog 
Glanzman’ın önderlik ettiği araştırmalar 
sırasında hafıza depolamasının fiziksel izi 
olarak kabul edilen ve engram adı verilen 
kavramla ilgili detaylı bilgi edinmeyi 
amaçlıyordu. Bu doğrultuda gerçekle-
şen çalışmalarda hafıza kaybı olduktan 
sonra bir ateşleme bileşeninin yardımı ile 
uzun dönemli belleğin geri getirileceği 
kanıtlandı. RNA ise bu anlamda büyük bir 
rol oynuyor. Uzun vadeli anıların oluşumu 
konusunda büyük bir öneme sahip olan 
RNA, Glanzman ve ekibinin kafasında bir 
soru işareti oluşturdu. Glanzman ve ekibi 
uzun vadeli belleğin bazı kısımlarının 
aktarılıp, aktarılmayacağını merak edip, 
çalışmaya koyuldular. 

UZUN SÜREN  
ÇALIŞMALAR İŞE YARADI
Hafıza nakli çalışmaları için Aplysia 
isimli bir salyangozla çalışıldı. Aplysia 
ismi verilen deniz salyangozuna düşük 
dozda her 20 dakikada bir olmak üzere 5 
kez elektrik verildi ve buna karşı verdiği 
tepkiler gözlemlendi. Aynı işlem 24 saat 
sonra tekrar uygulandı. Deneyde yer alan 
salyangozlar 50 saniye süren kasılmalar 
gerçekleştirdi. Elektrik verilmeyen sal-
yangozların ise kasılma süresi bir saniye 
sürdü. Uzun süre tekrarlanan deneyler 
sonunda salyangozlar uyarıcıya karşı 
duyarlı hale geldi. 

ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ 
Verilen elektrik şokuna karşı tepkisi ölçü-
len salyangozlarda ikinci aşamaya geçildi. 

Duyarlı hale 
getirilen Aply-
sia’nın sinir sistemin-
den elde edilen RNA, süreç 
dışındaki başka bir salyangoza 
aktarıldı. RNA’nın aktarıldığı eği-
timsiz salyangoza elektrik verildi-
ğinde tıpkı Aplysia’nın verdiği tepki 
verdi. Ortalama 40 saniye boyunca 
kasıldı. Bu arada eğitim almamış 
diğer salyangozlar savunma tep-
kilerinde herhangi bir farklılık gös-
termedi. Deneyin sonunda büyük 
bir başarıya imza atıldı. Sonunda 
hafıza depolamasının sinapslarda 
gerçekleşen değişimlerle mümkün 
olduğu kanıtlandı.

Hafıza depolamasının 
sinapslarda gerçekleşen 
değişimlerle mümkün  
olduğu kanıtlandı.’’
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SALYANGOZLAR İNSANLARLA 
BENZERLİK GÖSTERİYOR

Hafıza nakli deneyinde salyangozların seçilmesinin 
özel bir nedeni bulunuyor. Söz konusu sinir sistemi 
olduğunda insan sistemindeki sinir sistemi ve 
salyangozların sinir sistemi birbiri ile benzerlik 
gösteriyor. Salyangozlarda sinir sisteminde 20 bin 
nöron bulunurken insanlarda bu sayı 100 milyarın 
üzerinde. Aradaki sayı farkına rağmen iki canlının 
benzer molekül ve hücresel oluşumları mevcut. 

SALYANGOZLAR ZARAR GÖRMEDİ 
Deney başarılı bir şekilde sonuçlanıp, bilim alanında 
yeni bir dönemin kapısı aralansa da deney sırasında 
salyangozlara elektrik verilmesi bazı tepkilere yol 
açtı. Profesör David Glanzman konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada; deniz salyangozlarının alarm durumuna 
geçtiğinde kendilerini avcılardan korumak için 
pembe bir mürekkep salgıladıklarını ve bu deneyde 
de aynı şeyin gerçekleştiğini yani fiziksel olarak 
zarar görmediklerini söyledi. 

20 BIN

Salyangozlarda sinir  
sisteminde 20 bin nöron 
bulunurken insanlarda bu sayı 
100 milyarın üzerinde.’’

AKSA JENERİK 25



İşi
ni

zi
 e

n 
iy

i y
ap

tığ
ın

ız
ın

26 AKSA JENERİK

   AKSA KİŞİSEL GELİŞİM  



SÜREKLİ KAPINIZ ÇALIŞIYORSA
Yöneticinizin, “Bunu benim için halledebilir misin?” sorusunu haftada birkaç kez duyuyorsanız ve 
yöneticiniz bir şeye ihtiyaç duyduğunda ilk size geliyorsa, bu durum onun takdirini ve güvenini 
kazandığınıza; iyi bir ekip üyesi olup başarılı bir iş çıkardığınıza işaret eder.

SORUN ÇÖZÜMLERİNDE AKLA GELEN İLK İSİMSENİZ
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.

FİKRİNİZ ÖNEMSENİYORSA
Yeni projelerde, önemli gelişmelerde fikriniz alınıyor, düşünceleriniz merak ediliyorsa çevrenizdeki 
kişilerde ve üstlerinizde olumlu bir izlenim bıraktınız demektir. Unutmayın ki insanlar yalnızca 
fikirlerini değerli buldukları kişilerin görüşlerini bilmek ister.

YAPTIĞINIZ İŞLERLE İLGİLİ GERİ BİLDİRİM ARTTIYSA
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. 

ŞİRKETİ TEMSİL ETMENİZ İSTENİYORSA
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.

Yaptığınız iş, hayata geçirdiğiniz projeler, kısacası başarılarınız her zaman beğeni ya da övgü 
ile değerlendirilmiyor olabilir. Ancak bu durum başarısız olduğunuz veya çabanızın görülmediği 
anlamına gelmiyor. Kimi zaman yöneticiniz veya çevrenizdeki insanlar direkt olarak dile 
getirmese de işinizi iyi yaptığınızın kanıtı olan birtakım belirtiler ile karşılaşabilirsiniz. 

büyük kanıtı

Söz konusu iş hayatı 
olduğunda önyargıları ve 
düşünceleri bir kenara 

bırakın. Her kurumun başarı 

algısı, yorumlaması ve bunu 
takdir etme yöntemi farklı 
olabilir. Bu gibi durumlarda 
kendinizi başarısız hissetmek 

yerine, ipuçlarını takip edin. 
İşinizi iyi yaptığınızı  
gösteren 5 ipucu sonuca 
ulaşabilirsiniz. 

İşinizde başarılı olduğunuzu sadece övgü alarak 
anlamazsınız. Bazı ipuçları işinizi iyi yaptığınızı ve 
çalıştığınız şirkette önemli bir rol oynadığınızı gösterir. 

1

2

3

4

5
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Günün çok büyük bir 
kısmı iş yerinde geçiyor. 
Uzun bir süre masa 
başında oturmak zaman 
içerisinde bel, sırt ve boyun 
ağrılarını beraberinde 
getiriyor. Herhangi bir 
sıkıntı yaşamamak için 
bazı konularda hassasiyet 
göstermek gerekiyor. 

Masa başında 
zaman geçirirken 
sağlığınızı 
ihmal 
etmeyin 

Boyun sağlığını desteklemek için monitörün 
göz hizasında olmasına özen gösterin. 
Ekrana bakarken kafanızı yukarı ya da 
aşağıya doğru hareket ettirmemeniz gerekir. 
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Physiotherapy
BAD / RIGHT POSTURES

Physiotherapy
BAD / RIGHT POSTURES

Masa başı çalışmak 
oldukça keyifli olmakla 
birlikte önlem alınmadığı 

takdirde bazı olumsuzlukları da 
beraberinde getiriyor. Vücut 
sağlığını korumak için uzmanlar 
sürekli hareket etmek gerektiğini 
vurguluyor. Uzun süre hareketsiz 
kalmak ya da aynı hareketi 
sürekli tekrarlamak zaman 
içerisinde fiziksel olarak birtakım 
rahatsızlıkların oluşmasına neden 
oluyor. 

ÇALIŞMA ORTAMINI 
DÜZENLEYİN 
Çalışma ortamında dikkat 
etmeniz gereken ilk konu 
bel bölgenizi destekleyecek 
ergonomik bir sandalyeye sahip 
olmak. Yumuşak, derin ve çukur 
koltuklar omurga için çok zararlı. 
Bunların yerine kol koyma yeri 
olan, bel bölgesini destekleyici 
yapıda ve sırt yüksekliği en az 
omuz hizasında olan ve ofis 
için tasarlanmış sandalyeler 
kullanılmalı. Sandalyede 
dik oturmak gerekir. Bel 

bölgesine bir destek 
konarak dik oturma 

kolaylaştırılabilir. 
Ayakların altına 

bir basamak 
konursa daha 
uzun süre 
rahat ve dik 

oturma sağlanabilir. Bacaklar 
kalça hizasında olmalıdır. Daha 
aşağıda olursa vücudun öne 
doğru eğilmesine yol açmakta ve 
bu da oturma bozukluğu yaratır.

BİLGİSAYARIN KULLANIMI 
ÖNEM TAŞIYOR
Monitörün göz hizasında durması 
gerekiyor. Ekrana bakmak için 
kafanın yukarı ya da aşağıya 
oynatılması ekranın yanlış 
konumlandırıldığını gösteriyor. 
Oturma şekline göre monitörün 
yüksekliği ayarlanmalı. 

BOYNU HAREKET ETTİRİN
Bel ve sırt için gerekli önlemler 
alınırken boyunu ihmal etmemek 
gerekir. Sabit durmaktan en 
fazla zarar gören yerlerden biri 
de boyun. Boyunun da sürekli 
sabit durması doğru bir davranış 
değil. O yüzden boynunu belirli 
aralıklarla sağa – sola doğru 
hareket ettirmek gerekiyor.

MOLALARI İHMAL ETMEYİN
Sürekli hareketsiz kalma 
sonucunda oluşabilecek sorunları 
önlemek için vücudu sık sık 
hareket ettirmek gerekiyor. Her 
bir saatte bir masadan kalkarak 
işe başlayabilirsiniz. Bir bardak 
su almak ya da bulunulan oda 
içerisinde bir tur atmak yapılacak 
en basit ve ilk hareketlerden biri.

n Her yarım saatte bir su içmek için 
sandalyenizden kalkın. 
n Asansöre binmek yerine merdivenleri kullanın.
n Sık sık avucunuzu kapatıp açın. El ve 

bileklerinizdeki bu hareketler dolaşımı 
düzenleyecek.
n Gözlerini yorulmasını engellemek için 

sık sık ekrandan uzaklara bakın.
n Ofisinizde ufak egzersiz aletleri 

bulundurarak gün içinde bunları 
kullanmayı alışkanlık haline getirin. 
n Bol miktarda su tüketin.

EGZERSİZLERİ TEKRARLAYIN
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BİR TUTKU DEĞİL YAŞAM BİÇİMİ:

KLASİK  OTOMOBİLLER
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Hayatta bizim için özel olan bazı şeyler vardır. İşimiz, evimiz, 
ailemiz ya da arkadaşlarımız kadar değerlidir. Tutkunun 
ötesinde, bir yaşam biçimidir. Klasik otomobiller de öyle. 

Yaşı, mesleği ne olursa olsun çevremizde klasik otomobilleri 
yaşamının merkezine oturtan birçok kişi görebiliriz. 

LASİK  OTOMOBİLLER



Teknoloji her ne kadar 
gelişse de bazı tutkuların 
yerini doldurmaz. Klasik 

otomobil tutkusu da bunlardan biri. 
Otomobillere sevginin dışında bir 
vefa borcu, bir hayranlık besleyen 
kişilerin sayısı azımsanmayacak 
kadar fazla. Gösterilen bu değere 
istinaden bazı otomobiller 
üretildikleri yıllarda dünyaca kabul 
edilen bir mükemmellik standardına 
uygun değerde sayılırlardı. Zaman 
geçtikçe de bu değer yargısı yerini 
kalıcı ve silinmeyen bir değer 
olgusuna bıraktı. Bunun sonucu 
olarak da klasik otomobiller doğdu. 

KLASİK OTOMOBİLLERİN 
DOĞUŞU 1925’Lİ YILLARA 
DAYANIYOR
Dünyaca tanınmış en değerli 
klasik otomobiller 1925-1942 
tarihleri arasında imal edilen ve 
heybetli radyatörleri, uzun motor 
kaputları, uzun kıvrımlarla uzanan 
çamurluklarla temsil edilen ünlü 
markalara ait. Rolls-Royce, Bentley, 
Rispano-Suiza, Duesenberg, 
Bugatti, Mercedes-Benz, Delahaye, 
Alfa Romeo gibi ünlüler bu sınıfta 
bulunuyor. Her biri bir servet 
değerinde olan bu klasikler bugün 
koleksiyoncuların garajlarında kalıcı 

bir mekan buldu kendilerine. Son 
yıllarda ise otomobiller arası kalıcı 
değerler sınıfına birçok 1950`li 
ve 1960`lı Avrupa ve Amerikan 
otomobillerin katıldığı görüldü. 
Bu da klasik otomobil kavramının 
genişlemesini sağladı. Jaguar, MG, 
Porsche, Ferrari, Maserati, Lotus 
gibi markalar en bilinen klasik 
arabalardan. Bunun yanı sıra 
Ford`un 50`li modelleri arasında 
Thunderbird, Victoria Sunliner ve 
bazı Fairlane 500`ler kanıtlanmış 
klasik değerler arasında yer alıyor. 
Chevrolet`in Corvette serisi ve 
1955 modelinden sonraki tüm 
tenteli spor modelleri de klasikler 
arasında kabul ediliyor. 

CADILLAC EFSANESİ
Cadillac gibi ünlü bir lüks 
markanın sınırlı sayıda üretilen 
Eldorado serisi her zaman büyük 
değer olarak görülüyor. İngiliz 
binek markalarının çoğunun 
spor otomobilleri bulunuyor. 
Bunların arasında MG`den 
başka Austin-Healey Triumph 
TR3, TR4 serisi tüm Sunbeam 
ve Volvo`nun İngiltere`de imal 
ettirdiği P1800 modeli tartışmasız 
klasik otomobiller arasında en 
değerlilerinden. 
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Her biri bir servet 
değerinde olan klasikler 
bugün koleksiyoncuların 
garajlarında kalıcı bir mekan 
buldu kendilerine.
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Günümüzde pek karşımıza çıkmayan, 
unutulmaya yüz tutmuş Hudson, 
Nash, Besoto, Simca, Borgward, Glas, 
MSU, Studebaker, Kaiser gibi markalar 
bile geride klasikleşmiş bazı spor 
veya binek tipler bıraktılar. 

BU MARKALARI DA  
ES GEÇMEMEK GEREK
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KEY MUSEUM
Key Museum, E. Özgörkey Grubu İcra 
Kurulu Başkanı Murat Özgörkey ile 
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Selim 
Özgörkey’in koleksiyonerlik ruhundan 
doğdu. 7.000 metrekare alana kurulu 
olan müzede, Türkiye’nin yanı sıra 
dünyanın dört bir yanından 2001 
yılından beri titizlikle bir araya getirilen 
parçalarla oluşmuş farklı koleksiyonlar 
sergileniyor.

Müze Adresi: Çapak Mah. Özgörkey 
Cad. No:5 Torbalı / İZMİR

TOFAŞ ANADOLU ARABALARI MÜZESİ
Bursa Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi, 
Bursa’da tekerleğin at arabasından 
otomobile gelişimini sergileyen 
bir müzedir. Bursa’da bir mezarda 
bulunan ve daha önce Bursa Arkeoloji 
Müzesi’nde sergilenmekte olan 
2600 yıllık bir savaş arabası müzede 
sergilenen en önemli eserlerden. 

Müze Adresi: Tofaş Anadolu  
Arabaları Müzesi Umurbey Mah.Kapıcı 
Sok.Yıldırım /BURSA

TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ OTOMOBİL MÜZELERİ
URAL ATAMAN 
KLASİK OTOMOBİL MÜZESİ
2 bin metrekarelik alana sahip müzede 
1920-1970 arası döneme ait 60’ın 
üzerinde otomobil sergileniyor. 
Türkiye’deki sayılı klasik otomobil 
müzelerinden olan Ural Ataman müzesi, 
aynı zamanda davetler, toplantılar, yaş 
günleri, özel yemekler ve düğünler 
için eşsiz bir mekan. Müzenin içinde 
otomobillerin yanı sıra, o döneme 
ait aksesuarlar, reklam panoları, jant 
kapakları, dönemin benzin pompaları ve 
50 ve 60’ların Amerika’sından bilinen 
“diner” denilen fast-food restoranların 
bar bölümü birebir kopya edilmiş.

Müze Adresi: Nuripaşa Cad. No:81 
Ferahevler Tarabya/Sarıyer/İSTANBUL

MEHMET ARSAY OTOMOBİL MÜZESİ
Dünyanın dört bir yanından getirilen 
yüz binlerce liralık klasik otomobiller 
Mehmet Arsay otomobil müzesinde 
sergileniyor. Müzede sergilenen 
otomobillerin büyük çoğunluğunu 
günlük hayatta da kullanan Mehmet 
Arsay’ın oğlu Cengiz Arsay, müzede 
birçok önemli klasik otomobile yer 
veriyor. 

Müze Adresi: Atatürk Mah. İkitelli Cad. 
No.178 Halkalı/İSTANBUL
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RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ
Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye’de gezilecek önemli müzelerden biri. İlk iş dünyası için tasarlanmış müze olan Rahmi M. Koç 
Müzesi 1994 yılında zincir ve demir üretimi yapan yer anlamına gelen “Lengerhane” binasında kuruldu. Yaklaşık 27.000 
metrekare olan müze, “Hasköy tersanesi” ve “açık hava” kısmından oluşuyor. Müzede klasik otomobillerin yanı sıra askeri 
uçaklar, gemi, tramvay gibi araçlar da bulunuyor.

Müze Adresi: Piri Paşa Mah. Hasköy Cad. No.5 Beyoğlu/İSTANBUL



Kültürlerin Beşiği 
Gaziantep’e 
Uzanan 
Yolculuk
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Geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep, kültürlerin 
beşiği olmakla kalmayıp, özelliklerine bir yenisini daha ekledi. 
Gaziantep UNESCO tarafından Dünya Gastronomi Şehri seçildi.
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Sahip olduğu tarihi özelliklerin 
yanında yemek konusunda da 
başarısı tescillenen Gaziantep, 

‘‘Doğu’nun Paris’i’’ olarak adlandırılıyor. 
Gaziantep’in geçmiş dönemde İpek 
Yolu’nun önemli bir kesim noktasında 
olması kente zengin bir miras bıraktı. 
Uygarlıkların doğduğu Mezopotamya 
ile Akdeniz arasında bulunduğu için 
önemli bir konuma sahip. Rivayete göre 
şehrin eski adı olan Ayıntap ismi şehrin 
sularının bolluğundan geliyormuş; 
ayın su kaynağı, tap da güç demekmiş. 
Halk dilinde Antep olarak söylenmiş 
ve daha sonra Kurtuluş savaşındaki 
mücadelesinden dolayı Gazi unvanını 
alarak adı bugün kullandığımız şekliyle 
Gaziantep olmuş. Kara yolu ve hava 
yoluyla ulaşımın mümkün olduğu 
Gaziantep’te gezilecek çok yer var. 
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Gaziantep’in geçmiş 
dönemde İpek Yolu’nun 
önemli bir kesim 
noktasında olması kente 
zengin bir miras bıraktı.
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BAKIRCILAR ÇARŞISI: 
Gaziantep’e gidip de ziyaret etmeden 
dönemeyeceğiniz yerlerin başında 
burası geliyor. Aklınıza gelebilecek her 
çeşit bakır ürünü burada bulabilirsiniz.

ZİNCİRLİ BEDESTEN: 
Burası İstanbul’daki Mısır Çarşısının 
benzeri diyebileceğimiz yöresel 
yiyecek ve el sanatlarının satıldığı bir 
kapalı çarşı.

TAHMİS KAHVESİ: 
1635 yılından beri hizmet veren 
eski kahvehane Gaziantep’in 
sembollerinden biri. Menengiç 
kahvesini asıl burada içmek gerekiyor.
ALMACI PAZARI: 
Erzak alışverişi yapmak için buraya 

mutlaka uğramalısınız. Antep fıstığı, 
salça, baharat, kurutulmuş dolmalık 
patlıcan ve daha aklınıza gelebilecek 
birçok yöresel yiyecek burada satılıyor.

OYUNCAK MÜZESİ: 
Bey mahallesinde yer alan oyuncak 
müzesi özellikle çocuğu olanların 
ilgisini çekebilir. 1700’lü yıllardan 
günümüze oyuncak tarihinin en gözde 
örneklerinin sergilendiği müze tarihi bir 
Antep evinden dönüştürülmüş.

BEY MAHALLESİ: 
Gaziantep’in tarihi mahallesi adını 
1587 yılında yapılmış Bey Camii’nden 
almış. Eski evler restore edilerek 
Gaziantep’in geleneksel mimarisini 
yansıtan evleri burada görebilirsiniz.

ZEUGMA MÜZESİ: 
Dünyanın en büyük mozaik müzesi 
unvanına sahip müze gerçekten 
oldukça etkileyici. Sergilenen devasa 
mozaiklere insan hayran hayran dalıp 
gidiyor.

HAMAM MÜZESİ: 
Lala Mustafa Paşa tarafından 
yaptırıldı. 2015 yılında Gaziantep 
Belediyesi tarafından restore 
edilerek Osmanlı hamam kültürünün 
sergilendiği bir müze haline 
getirildi. Hem klasik bir Osmanlı 
hamamının soğukluk, ılıklık, sıcaklık 
gibi bölümlerini görebiliyor hem de 
hamam araç – gereçleri ve balmumu 
maketlerle canlandırılan hamam 
gelenekleri sergileniyor. 
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Dünyanın en büyük mozaik 
müzesi unvanına sahip Zeugma 
Müzesi gerçekten oldukça 
etkileyici. Sergilenen devasa 
mozaiklere insan hayran 
hayran dalıp gidiyor.
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Tam Bir Gastronomi Cenneti
İlk çağlara dayanan mutfak kültürüyle 
Gaziantep tam bir gastronomi cenneti. 
Hititler’den, Mısırlılar’a, Bizans’tan, 
Osmanlı’ya kadar pek çok ulusa ev 
sahipliği yapmış şehrin 300 çeşide 
yakın yemeği bulunuyor. Çorbalar, 
dolmalar, et yemekleri, hamur işleri, 
pilavlar, kebaplar ve tatlılardan oluşan 
bu yemeklerle Gaziantep, mutfak 
zenginliği bakımından Türkiye’de birinci 
sırada yer alıyor. Yerel baharatlar ve 

taze ürünler kullanılarak yapılan bu 
yemekler damakları şenlendiriyor.

KEBAPLARIYLA MEŞHUR 
Gaziantep mutfağının kebap ve et 
yemekleri de oldukça meşhur. Bilinen 
kebap türleri dışında şehirde yeni 
dünya kebabı, firenk kebabı, simit 
kebabı ve ayvalı kebap gibi farklı 
kebap çeşitleri yapılıyor. Alaca çorba, 
şiveydiz çorbası, beyran, Arap köftesi, 

erik tavası, nakışlı dolma, lor semseği, 
kabaklama ve maş tadılması gereken 
diğer lezzetler arasında.

BAKLAVA YEMEDEN DÖNMEYİN
Tatlılara gelince kente has Antep fıstı-
ğıyla yapılan muhteşem baklavalarının 
yanında fıstıklı sarma, bülbül yuvası, 
kadayıf, zerde, bastık, şıllık tatlısı gibi 
lezzetler de Gaziantep mutfağında 
oldukça beğenilen lezzetlerden.
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GAZİANTEP 
FESTİVALLERİ
n Turizm Fuarı 
(Nisan ayında)
n Hıdırellez Şenlikleri 
(Mayıs ayında)
n İslahiye, Üzüm, 
Biber ve Kültür 
Festivali 
(Mayıs ayında)
n Oğuzeli Nar ve 
Kültür Festivali 
(Eylül ayında)
n Fıstık Festivali 
(Eylül ayında)
n Cumhuriyet Kupası 
Aba Güreşleri 
(29 Ekim)
n Gaziantep’in 
Düşman İşgalinden 
Kurtuluşu (25 Aralık)

GAZİANTEP’E NE 
ZAMAN GİDİLİR? 
Akdeniz ve karasal 
iklimin hakim olduğu 
kentte hava Haziran, 
Temmuz, Ağustos ve 
Eylül aylarında çok 
sıcak geçiyor. Aralık-
Şubat ayları arasında 
serin bir havaya 
sahip kenti ziyaret 
etmek için en ideal 
aylar Mart, Nisan ve 
Mayıs ayları.
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Thad Beaumont yıllarca George Stark 
takma adını kullanarak romanlar 
yazdı; bu adla ün ve para kazandı, 
kitapları “çoksatanlar” arasında yer 
aldı. Fakat bir gün bu takma adın ifşa 
edilmesi tehlikesiyle karşı karşıya 
kalınca, yıllardır yapmak istediği şeyi 
yapıp gerçeği kamuoyuna açıklama 
kararı aldı ve popüler bir dergiye 
verdiği röportajla birlikte Stark’ın 
cenaze törenini düzenledi. Artık 
George Stark yoktu. Thad bir daha bu 
isimle kitap yazmayacaktı. Ne var ki, 
Stark’ın “öldürülmesinde” katkısı olan 
kişiler birer birer cinayete kurban 
gitmeye başlayınca bunun o kadar da 
kolay olmayacağı ortaya çıktı. Thad 
Beaumont’un hayatında bir şeyler 
fena halde ters gitmeye başlamış, 
kâbuslar geri dönmüştü. Ve serçeler 
yine uçmaya başlamıştı…

Yedi Deli Adam, kendisine 
sürekli acı veren ruhunu görüp 
anlamaya çalışan bahtsız bir 
adamı ve etrafında şekillenen 
karanlık, absürd olaylar 
silsilesini anlatıyor. Delilik 
nöbetleriyle, ruhun ve zihnin 
tikleriyle, birbirinden ilginç 
karakterlerle, devrimci, anarşist 
yaklaşımlarla dolu, yazıldığı 
dönemin Buenos Aires’inin 
çarpıcı bir portresini çizen 
roman, Roberto Arlt’ın başyapıtı 
kabul ediliyor.

HAYATI EMEN KARANLIK

YEDİ DELİ ADAM

Yılmaz Özdil yeni kitabında, 
Mustafa Kemal’in Osmanlı 

ordusunda görevli bir 
askerken -bilhassa 1.Dünya 

Savaşı’nda görev aldığı 
Çanakkale cephesinde- 

çeşitli cephelerde ve 
daha sonra Türk Kurtuluş 
Savaşı’nda emperyalist 
güçlere karşı kazandığı 

başarıları, kurduğu 
yeni cumhuriyetle 

gerçekleştirdiği “çağdaş” 
demokratik cumhuriyet 
idealini, kadın hakları 

başta olmak üzere sosyal 
hayatta gerçekleştirdiği 
reformları, eğitim-kültür-

sanat-ekonomi-tarım-
sanayi-gündelik yaşam 
ve diğer başka alanda 

hayata geçirdiği, dönemi 
için emsalsiz denebilecek 
başarıları kaleme alırken, 
gündelik hayatından da 

kesitler sunuyor.

MUSTAFA KEMAL
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14 yaşındaki Billy Batson 
(Asher Angel) birçok koruyucu 
ailenin yanından kaçmış 
kimsesiz bir çocuktur. 
Kendisini yanına alan son 
ailede başka kimsesiz 
çocuklarla bir araya gelir, en 
yakın arkadaşı ise engelli 
Freddy’dir (Jack Dylan Grazer). 
Bir gün metroda yolculuk 
ederken karşısına çıkan antik 
çağlardan kalma büyücü, 
Billy’e adını söylediği anda 
yetişkin bir süper kahramana dönüşme gücü verir. Shazam 
(Zachary Levi) olarak güçlerini keşfetmeye çalışan Billy, bir 
yandan da kötü kalpli Dr. Thaddeus Sivana’yı (Mark Strong) 
durdurmakla uğraşacaktır. Bu hikaye 5 Nisan’da vizyonda…

Shadow, topraklarını korumak 
için zorlu bir mücadeleye giri-
şen bir kralın hikayesini konu 
ediyor. Genç ve ne yapacağı 
kestirilemeyen bir kral tarafın-
dan yönetilen Pei Krallığı’nda, 
askeri kumandan içten ve dış-
tan tehlike ile karşı karşıyadır. 
Ancak onun gizli bir silahı vardır; 
gölge. Bu yöntem sayesinde, 
hem Pei’nin düşmanlarını hem 
de kralı kandırabilecektir. Takıntı 
haline getirdiği rakip krallığı ele geçirmeyi planlayan kumandan, 
bu zamana kadar hiç görülmemiş, baş döndürücü bir saldırı ger-
çekleştirmek için eşi (gölge) ve iki krallığın da kralına yönelik bir 
planı uygulamaya başlar. 19 Nisan’da beyaz perdede gösterime 
girecek olan bu hikaye şimdiden merakla bekleniyor. 

2014 yapımı Godzilla’nın devam filmi 
niteliğinde olan “Godzilla: King of 
Monsters”in yönetmen koltuğunda 
Michael Dougherty oturuyor. Filmde 
Godzilla’nın Mothra, Rodan ve ezeli 

düşmanı olan üç başlı King Ghidorah 
ile çatışması ve bu esnada insanlığın 
var oluşunun dengesini bozması konu 
ediliyor. Senaryosunu Max Borenstein 
ve Zach Shields ikilisinin kaleme aldığı 

filmin oyuncu kadrosunda ise Millie 
Bobby Brown, Sally Hawkins, Vera 
Farmiga, Bradley Whitford, Anthony 
Ramos gibi isimlerin yer aldığı film 31 
Mayıs’ta vizyonda.

GODZİLLA II: CANAVARLAR KRALI

SHAZAM! 6 GÜÇ SHADOW
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Genç doktor 1970’lerin 
Uganda’sına vardığında çok 
uzaklardaki bir ülkede vahşi bir 
macera yaşayacağını düşünerek 
yola çıkmıştı. Eğlenecek, insanlara 
yardım elini uzatacaktı. Fakat bu 
yolculuk dünyanın en karanlık 
yerine; insan kalbine gidiyordu. 
Bu film dünyanın tanıdığı en 
çılgın diktatörlerden biri olan Idi 
Amin dönemindeki Uganda’yı 
beyaz perdeye taşımaktadır. 
Kaderin inanılmaz bir cilvesi ile, 
Uganda’da tıbbi bir misyonda 
bulunan doktor Gerrigan 
dünyanın en barbar kişilerinden 
biri olan İdi Amin’in yönetimi 
içinde sıkışıp kalır. Garrigan’ın 
bir kriz durumundaki soğuk kanlı 
tavırlarına ve çalışmasına tanık 
olduktan sonra bu doktora hayran 
kalan Uganda’nın başkanı İdi 
Amin, Garrigan’ı kendisinin özel 
doktoru ve en yakın sırdaşı olarak 
seçer. İlk başlarda yeni pozisyonu 
ile gururu okşanan ve büyülenen 
Garrigan, çok geçmeden Amin’in 

vahşiliğini ve kendisinin bu 
durumdaki suç ortaklığını fark eder. 
Garrigan yanlışlarını düzeltmeye ve 
Uganda’dan sağ olarak çıkabilmeye 
çabalarken, dehşet ve ihanet peşini 
bırakmayacaktır.

Birbirinden heyecan ve gerilim yüklü 
altı sezonun ardından Game of Thrones 
Sezon 7 artık yıllar süren gerilimin 
ardından ortaya çıkan yeni ittifaklara ve 
anlaşmazlıklara odaklanıyor. Ancak yeni iş 
birliklerin ortaya çıktığı bir dönemde 
Ak Gezenlerin mevcut düzene karşı bir 
tehdit olması her şeyi değiştirecektir.

THE LAST KING OF SCOTLAND

GAME OF THRONES SEASON 7

BLACK PANTHER
Babasının trajik ölümünün ardından 
Wakanda’nın yeni Kralı olan Prens T’Challa 
hem kendi ülkesinin hem de dünyanın 
geleceğini tehdit eden güçlü bir düşmanın 
ortaya çıkmasıyla ilk sınavını verecektir. 
Kendi ailesiyle karşı karşıya kalan genç 
kral, müttefiklerini harekete geçirip Black 
Panther’in gücünü ortaya koymalı ve 
Yenilmezler arasındaki yerini almalıdır.
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