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Sevgi ve Saygılarımla,

Global atılımların yanında Aksa 
Jeneratör markası, ülkemizin geleceğini 
yakından ilgilendiren büyük projelerde 
güven veren bir paydaş olmayı 
sürdürüyor. Türkiye’nin son yıllardaki 
en büyük yatırımlarından biri olan 3. 
Köprü ve otoyol projeleri, markamızın 
ürünleriyle günbegün yükseliyor ve 
kesintisiz bir biçimde çalışmalar devam 
ediyor. 
Yeni pazarlarda yeni işbirlikleri 
sağlamak adına katılım gösterdiğimiz 
fuarlar ise gün geçtikçe markamızın 
bilinirliğini daha da artırıyor. Aksa 
jeneratör, günden güne her türlü 
etkinlik ve organizasyonun değişmez bir 
parçası haline geliyor. 
Sizlerin ortaya çıkardığı eserler ve 
başarılarınızla günden güne dolup 
taşan dergimizi, keyifle okumanızı 
diliyorum.

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

“Büyük projelerde güven veren
  paydaş olmayı sürdürüyoruz”

irketimizden haberler, etkinlikler 
ve aktüel içeriklerin yer aldığı Aksa 
Jenerik dergimizi sizlere 6. kez sunuyor 
olmanın mutluluğunu bir kez daha 
yaşıyoruz. Dergimizin yeni sayısıyla 
beraber her bir çalışanımızın ortak 
emekleriyle ortaya çıkan katma değeri 
gözlemlerken, sizin de bizler gibi 
gururlanacağını umuyoruz.
Aksa Jeneratör, sektöründe açık ara 
liderliğini sürdürmekle kalmayıp, 
yeni pazarlarda gücünü artırma 
çalışmalarına ara vermeden 
devam ediyor. Gana ve Güney 
Afrika’da faaliyete geçen yeni 
şube organizasyonlarıyla beraber, 
gelişimini hızla sürdüren Afrika 
pazarında da fırsatları değerlendirerek 
faaliyetlerimizi yerinde artırıyoruz. Bu 
sayede Aksa Jeneratör kalitesini daha 
geniş bir etki alanına kavuşturmayı 
hedefliyoruz.
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Türkiye’nin en büyük 
kiralık jeneratör 

filosuna sahip olan 
Aksa Jeneratör, 3. 

Boğaz Köprüsü’nün 
hızla devam eden 
inşaatında kiralık 

mobil jeneratörleriyle 
hizmet veriyor.

Aksa Jeneratör, 
Güney Afrika 

Johannesburg 
Expo Centre’da 
gerçekleştirilen 

Bauma  Conexpo 
Africa 2015’e 

katıldı. 

1 Ağustos - 5 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen Harbiye 

Açık Hava Konserleri; 
Aksa Jeneratör desteğiyle 
dinleyicilere kesintisiz bir 

müzik ziyafeti yaşattı.  

Türkiye’de deniz üzerinde 
düzenlenen tek marin fuarı 
olan Uluslararası İstanbul 
Boat Show, Pendik 
Marintürk İstanbul City 
Port’ta gerçekleşti. 
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Kış dönemindeki sert geçişler vücudun 
dengesini alt üst edebiliyor. Soğuk 

havaya bağlı olarak nezle, grip, faranjit, 
larenjit, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi 
hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Bu 
dönemlerde doğru beslenerek, sağlıklı 

kalmalı ve hastalıklardan kaçınmalısınız.

İhtişamlı görünüme, eşsiz mimariye ve 
dünyanın en zengin kültürüne sahip 
Moskova’ya selam verin! Asırlarca tüm 
Rusya tarihinin ayrılmaz bir parçası olan 
Moskova’da attığınız her adım bir miras.

28

26

40

Gelişen teknoloji satın alma 
alışkanlıklarını da değiştirdi. 
Günümüzde en sık kullanılan 
pazarlama yöntemlerinden biri 
dijital pazarlama oldu.

Hem ulaşım 
aracı olarak 
kullanabileceğiniz 
hem de tarihi 
güzellikleri 
kucaklayabileceğiniz  
teleferikleri yazımız 
ile keşfedebilirsiniz.

18
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JENERATÖR DEVİNDEN 3. 
KÖPRÜ’YE ENERJİ DESTEĞİ

D
ünyanın sayılı yüksek 
mühendislik örneklerinden 
biri olan 3. Boğaz Köprüsü, 
59 metrelik genişliği ile 

dünyanın en geniş boğaz geçiş 
köprüsü olacak.  3. Boğaz Köprüsü, 
1408 metrelik ana açıklığı ile 
üzerinde raylı sistem olan dünyanın 
en uzun asma köprüsü olma özelliğini 

de taşıyacak.  Birçok ilke imza 
atılan 3. Boğaz Köprüsü’nün hızla 
devam eden inşaatına, 400’den 
1200 kVA’ya kadar enerji verebilen 
kiralık mobil jeneratörleriyle Aksa 
Jeneratör de katkı sunuyor. Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü’ne de enerji 
desteği sağlayan Aksa Jeneratör, 
boğazın yeni köprüsü Yavuz Sultan 

Selim Köprüsü’ne de kiralayacağı 
jeneratörlerle güç veriyor.

“2023 hedeflerini biz de 
paylaşıyoruz”
Aksa Jeneratör Kiralama Genel 
Müdürü Murat Dönmez, Türkiye ve 
dünya için çok önemli bir proje olan 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 

“3. Köprü ’ye verdiğimiz 
destek bizi, Türkiye ile 
birlikte aydınlık bir 
geleceğe taşıyacak.”
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2023 yılında dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmayı hedefleyen 
Türkiye’yi bu hedefe taşıyacak dev projeler arasında yer alan 3. Boğaz Köprüsü’ne 
Türkiye’nin lider jeneratör firması Aksa, enerji desteği sunuyor.  Türkiye’nin en 
büyük kiralık jeneratör filosuna sahip olan Aksa Jeneratör, 3. Boğaz Köprüsü’nün 
hızla devam eden inşaatında kiralık mobil jeneratörleriyle hizmet veriyor.

imzası bulunan şirketler arasında 
yer almaktan gurur duyduklarını 
belirtti. Dönmez, “Aksa Jeneratör 
olarak dünya çapında çok önemli 
işlere imza atıyoruz. Aksa Jeneratör 
Kiralama olarak benzinli ve dizel 
jeneratörlerimizle yurt içi ve yurt 
dışında kiralık jeneratör hizmeti 
veriyoruz. 1-3000 kVA arasında 

Türkiye’nin en büyük kiralık jeneratör 
filosuna sahibiz. Ses yalıtım sistemi 
sayesinden son derece sessiz çalışma 
özelliğiyle ve konusunda uzman 
personellerimizle birçok organizasyona 
olduğu gibi 3. Boğaz Köprüsü’ne de 
enerji desteği vermek bizim için çok 
önemli. Avrupa ile Asya’yı üçüncü 
kez birbirine bağlayacak, dünyanın 

üzerinden raylı sistem geçen en uzun 
asma köprüsünün zorlu inşaatının 
tamamlanmasında bizim de katkımız 
olacak. Türkiye’nin 2023 hedeflerini 
biz de paylaşıyoruz. Ülkemizi 2023 
hedeflerine taşıyacak projelerden biri 
olan 3. Köprü’ye verdiğimiz destek 
bizi, Türkiye ile birlikte aydınlık bir 
geleceğe taşıyacak”  dedi.
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Aksa Jeneratör, Güney Afrika 
Johannesburg Expo Centre’da 
gerçekleştirilen Bauma  
Conexpo Africa 2015’e 
katıldı. Afrika’daki etkinliğini 
fuar ve organizasyonlarla 
sağlamlaştıran Aksa Jeneratör, 
enerji sektöründen fuara 
katılan önemli firmalar 
arasında yer aldı. 

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen 
UzEnergy Expo’da Aksa Jeneratör 
de yerini aldı. Enerji ve enerji 
çözümleri sunan birçok firmanın 
katılım gösterdiği fuarda, sektörün 
önde gelen markaları ürünlerini ve 
projelerini tanıttı.

BAUMA CONEXPO’DA 
AKSA JENERATÖR ATAĞI

A
frika pazarındaki etkinliğini 
sağlamlaştıran Aksa Jeneratör, 
Güney Afrika Johannesburg Expo 
Centre’da enerji sektörünün her 

alanındaki ürünlerini sergileme fırsatı 
buldu. 15 -18 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleşen etkinlikte, inşaat, madencilik 
ve enerji sektöründen önemli firmalar 
bir araya geldi. Aksa, fuarda Afrika 
pazarındaki potansiyelini de ortaya 
koymuş oldu. Bauma Conexpo’da önemli 
temaslarda bulunan Aksa Jeneratör, yeni 
atılımlarıyla uluslararası birçok fuarda ön 
plana çıkmaya devem edecek.

1
6-18 Eylül’de Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te düzenlenen UzEnergy 
Expo’ya özellikle Asya ülkelerinden 
önemli katılımlar oldu. Aksa 

Jeneratör’ün de yerini aldığı fuarda, enerji 
sektöründe öne çıkan şirketlerin ürün ve 
projeleri sergilendi. UzEnergy Expo’da ürün ve 
projelerini tanıtan Aksa Jeneratör, aynı zamanda 
önemli temaslarda da bulundu. Dünyadaki 
birçok ülkeye ihracat yapan Aksa Jeneratör, yeni 
pazar fırsatlarını da değerlendirdi.

ENERJİ SEKTÖRÜ ÖZBEKİSTAN’DA 
BİR ARAYA GELDİ
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What is the market climate for gensets at the 
moment? Where does Volvo Penta see the most 
growth in power generation?
With the Turkish government in flux following the June elec-
tion, the market there is showing signs of caution – buyers 
are hesitant to invest, though the market seems to be holding 
steady. For Volvo Penta, hotspots for genset development 
have been further south: in Northern Africa; in the Middle 
East – mainly Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates, 
where growth has been driven by infrastructure development; 
and in South Africa, caused by an insufficient power supply.

The Chinese economy continues to lag – construction, 
mining, oil & gas and infrastructure investment are all low – 
but we’ve seen good development in gensets driven by the 
pre-buy effect from upcoming China III emission legislation. 
Meanwhile, genset builders located in Europe are capitalizing 
on the weakness of the euro to improve their competitiveness 
on the traditional market. The only country where the eco-
nomic outlook is truly positive is the US. 

We don’t expect the global economic climate to change 
drastically, so we’ll likely see consistent demand until the end 
of the year.

How does Volvo Penta work with AKSA?
Volvo Penta has collaborated with AKSA for many years, but 

it’s only been recently that we have really strengthened and 
grown our relationship with them. They are one of the biggest 
independent players in power generation, and we are 
interested in continuing to develop our relationship with them 
in the future because we feel our engines are a good fit for 
their applications. We now supply AKSA with engines from 
our complete range, and our ambition is to be one of their 
top suppliers. We are great believers in the AKSA brand; 
they’re one of the strongest players out there.

What can Volvo Penta offer AKSA customers?
As a member of the Volvo Group, we’re part of something 
much bigger than ourselves: we have access to the Group’s 
parts distribution system, dealer network and R&D budget. 
Through our global dealer network of 3,500 dealers in over 
130 countries, we are prepared to take care of AKSA ma-
chines wherever they are sold in the world. 

Our power range – 80 to 700 kVA at 1,500 rpm – is well 
suited for AKSA’s powergen applications. As a premium 
supplier, we offer premium products: durable, fuel efficient 
engines, renowned for their long uptime and low total cost of 
ownership. 

We also offer AKSA the benefit of working with an indepen-
dent supplier. Volvo Penta doesn’t produce its own gensets, 
allowing us to be a true, more trustworthy partner.

AKSA has collaborated with Volvo Penta for many years, but with a newly enhanced 
partnership, customers now have access to a variety of products equipped with Volvo 
Penta’s premium engines. Giorgio Paris, head of Volvo Penta’s industrial engine 
segment, talks about the current market for gensets, as well as the benefits of Volvo 
Penta engines for AKSA customers.

A true
partner



Her yıl coşkulu bir kitle tarafından takip edilen Harbiye Açık 
Hava Konserleri’nin enerji sponsoru Aksa Jeneratör oldu. 
1 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Harbiye 
Açık Hava Konserleri; Aksa Jeneratör desteğiyle dinleyicilere 
kesintisiz bir müzik ziyafeti yaşattı.  

H
er yıl binlerce kişiye ev 
sahipliği yapan Harbiye 
Cemil Topuzlu Açık 
Hava Konserleri yerli ve 

yabancı birçok sanatçıyla sevenlerini 
buluşturuyor. Bu yıl 1 Ağustos’ta 
başlayan ve 5 Eylül’de sona eren 
konserler dizisinde, Goran Bregoviç’ten 
Bülent Ortaçgil’e, Sertab Erener’den 
İlhan İrem’e, kadar müzik dünyasının 
güçlü sesleri sahne aldı. Düzenlenen 

22 açık hava konserinde Aksa Jeneratör 
tarafından sağlanan jeneratör 
setleri ile müzik ziyafeti kesintiye 
uğramadan devam etti.  Tiyatro 
festivallerinden yaz konserlerine, 
Çanakkale Zaferi’nden Cumhuriyet 
Bayramı kutlamalarına kadar birçok 
önemli etkinliğe enerji desteği 
sağlayan Aksa Jeneratör Harbiye Açık 
Hava Konserleri’nde de dinleyicilere 
kesintisiz müzik dinleme fırsatı sağladı.

HAYATIN ENERJİSİ AKSA’DAN

Meerkats share sentry duty to keep the 
community safe from predators. All adults, 
male and female, also pitch in to help 
educate the young. It’s a support system. 

Looking out for 
our customers

We are totally committed to offering our 
customers the highest levels of global support. 
Our customers know that we’ll always go that 
extra mile for them. Wherever they are.

We’ve been totally independent since we started 
our business in 1947 and we never compete with 
any of our customers in the end market. We 
only make one kind of product and we have total 
control over our sales, distribution and every 
single component we use.

All of these reasons go some way to explaining 
why so many of our customers see us as…  
the natural choice for alternators. 

The world’s largest independent 
producer of alternators 1 – 5,000kVA

www.meccalte.com

Totally Focused. Totally Independent.
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Dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olan Aksa Jeneratör, Gana Cumhuriyeti ve Güney 
Afrika ülkelerinde ofis açtı. Afrika pazarına büyük önem veren Aksa Jeneratör, dünyanın dört 
bir yanında enerji ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Türkiye genelinde bina inşaatı ve tasarım içinde satın alma ve satış sürecini 
hızlandırmak için tasarlanan “Design Mission Turkey” konferansı 8 - 9 Ekim 
tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti. Etkinliğe katılan Aksa Jeneratör,  çözüm 
süreçlerindeki projelerini katılımcılarla paylaştı.

GANA VE GÜNEY AFRİKA’DA AKSA

‘‘DESIGN MISSION TURKEY’’DE 
ÇÖZÜM SÜREÇLERİ FORMÜLE EDİLDİ

Y
aptığı yatırımlar ve pazarlama 
faaliyetleriyle büyümesini aralıksız 
sürdüren Aksa Jeneratör, dünyanın dört 
bir yanında enerji ihtiyacını karşılamaya 

devam ediyor. Son olarak, Gana Cumhuriyeti 
ve Güney Afrika ülkelerinde ofis açan Aksa 
Jeneratör, global anlamda hedeflerine bir adım 
daha yaklaşmış oldu. Aksa Jeneratör, geçtiğimiz 
aylarda Türkiye’nin en büyük ve en prestijli 
kuruluşları arasındaki yerini sağlamlaştırarak, 
Fortune 500’de 175. sıraya yükselmişti. 160 
ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör, 
Gana ve Güney Afrika ofisleriyle de kesintisiz 
hizmet anlayışını sürdüreceğini kanıtlamış oldu.

‘D
esign Mission 
Turkey’ 
konferansında 
konut, perakende, 

ofis, sağlık, eğitim ve otelcilik 
sektörlerinde önerilen 
kalkınma projeleri formüle 
edildi. Konferansta; stratejik 
kaynak sağlama ve tedarik 
süreçlerinde geliştiriciler, 
mimarlar, iç mimarlar, inşaatçılar, 
proje yönetim danışmanları, 
marka sahipleri, otel sahipleri 
ve işletmecileri ile yüz yüze 
toplantılar gerçekleşti, çözüm 
önerileri tartışıldı.
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Türkiye’de deniz üzerinde düzenlenen tek marin fuarı olan Uluslararası İstanbul Boat 
Show, Pendik Marintürk İstanbul City Port’ta gerçekleşti. Aksa Jeneratör, fuarda portatif 
jeneratörlerini ve marin grubu setlerini katılımcılara tanıttı.

BOAT SHOW’DA MARİN GRUBU 
SETLERİNE YOĞUN İLGİ

B
u yıl 35.si düzenlenen Uluslararası 
İstanbul Boat Show, 6-11 Ekim tarihleri 
arasında Pendik Marintürk İstanbul 
City Port’ta gerçekleşti.  Fuarda, deniz 

üzerinde düzenlendiği için karada yapılan 
fuarların aksine 40 metreden uzun tekneler 
de dahil olmak üzere farklı boylarda megayat, 
süperyat, motoryat, yelkenli, katamaran ve 
sürat tekneleri ile çeşitli tekne donanımları, 
malzemeleri ve aksesuarları tanıtıldı. Fuarda yer 
alan Aksa Jeneratör de portatif jeneratörlerini 
ve marin grubu setleriyle oldukça ilgi gördü. 
Üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç eden 
Aksa Jeneratör, Asya, Avrupa ve Afrika’da 
bulunan 12 ofisi ile, küresel sektörde ilk 10 
firma arasında yer alıyor.

İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği 
(ISDER) tarafından düzenlenen ‘‘2015 İş ve İstif 
Makinaları Zirvesi’’ ilk kez The Green Park Pendik Otel 
ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 

i
SDER, giderek gelişen kiralama 
sektörünün ve yenilikçi 
yaklaşımların nabzını tutmak 
üzere İş ve İstif Makinaları 

Kiralama Zirvesi’nde, ilk kez 
uluslararası düzeyde konuklarını ve 
iş ortaklarını ağırladı. “Sorularınızla 
Gelin, Cevaplarınızla Dönün” 
sloganıyla 13 Ekim tarihinde 

gerçekleşen zirvede, iş makinesi 
kiralama alanındaki tüm detaylar 
masaya yatırıldı.  Zirveye sponsor 
olan Aksa Jeneratör’ün de aralarında 
bulunduğu 600’e yakın üst düzey 
katılımcı, Avrupa’dan davet edilen 
yöneticiler ile aynı platformda 
buluşarak, kiralama sektöründeki 
tüm sorulara yanıt aradı. 

AKSA, 2015 İş VE İSTİF 
MAKİNALARI ZİRVESİ’NDE
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Reputation
is eaRned

We’re proud of our long-established pedigree for ground-
breaking technology in the generator control industry. 
We earned our reputation from always listening, adapting 
and improving. since 1975, we’ve continually brought new 
products and technologies to market, solving a myriad of 
power challenges across multiple industries. 

www.deepseaplc.com

1970s 1980s 1990s 2000s

Present

Find out how our history will be good for your future, contact us today.

www.deepseaplc.com

Rep is Earned.indd   1 02/03/2015   11:12



Afrika’daki pazar fırsatlarını yakından takip eden Aksa Jeneratör, 50. Mozambik Uluslararası 
Genel Ticaret Fuarı’na (FACIM) katıldı. Aksa Jeneratör, fuar organizasyonu ile bölgeye yönelik 
ihracat faaliyetlerinin artırılmasını sağlayacak önemli temaslarda bulundu.  

9. Yapı İnşaat ve Çevre Teknolojileri, Materyal ve Ekipmanları Fuarı, 5-8 Ekim tarihleri 
arasında Erbil’de misafirlerini ağırladı. Uluslararası markaların yer aldığı fuarda, Türkiye’den 

de enerji sektörünün önemli oyuncularından Aksa Jeneratör, yeni ürünlerini katılımcılara 
tanıtma fırsatı yakaladı.

AFRİKA’DA AKSA JENERATÖR RÜZGARI 

M
ozambik’in en önemli fuar 
etkinliği olan FACIM 2015’e 
bu yıl 800’ü yabancı, toplam 
3 bin 500’ün üzerinde firma 

katıldı. Mozambik’in Maputo kentinde 
gerçekleştirilen 31 Ağustos-6 Eylül 
arasında düzenlenen fuarda, farklı 
sektörden birçok global firma stand açtı. 
Dünyanın önde gelen 5 jeneratör üretici 
firması arasında bulunan Aksa Jeneratör 
de FACIM’da önemli iş birliklerine imza 
attı. Aksa Jeneratör, Afrika’nın en fazla 
yabancı sermaye çeken ülkeleri arasında 
yer alan Mozambik’te ülkeye ve kıtaya 
yönelik ihracatın artırılmasını sağlayacak 
önemli fırsatlar yakaladı.

9
. Yapı İnşaat ve Çevre Teknolojileri, 
Materyal ve Ekipmanları Fuarı, 
Irak-Erbil’de misafirlerini ağırladı.  
Yoğun katılımın sağlandığı fuarda; 

inşaat makineleri, yapı teknolojisi, elektrik 
mühendisliği, sıhhi tesisat, havalandırma, 
aydınlatma teknolojisi, çevre koruma, su 
teknolojisi, taş işleme makineleri, doğal 
taş, pencere, kapı, havalimanı inşa, çatı, 
boru, vana, güvenlik sistemleri, ısıtma 
teknolojisi gibi alanlarda çok sayıda firma 
katılımcılarla buluştu. Çok sayıda global 
markanın katıldığı 9. Yapı İnşaat ve Çevre 
Teknolojileri, Materyal ve Ekipmanları 
Fuarı’nda Aksa Jeneratör de ürünleriyle ve 
standıyla yoğun ilgiyle karşılandı.

AKSA ERBİL’DE KENDİNİ GÖSTERDİ
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Kazancı Holding çalışanlarının katılımıyla, 
Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı 
için sürpriz doğum günü partisi düzenledi. 
Kurucumuz Ali Metin Kazancı’nın yeni yaşı 
kesilen pasta eşliğinde çalışanlarımızın 
katılımı ile kutlandı.

KURUCUMUZ ALİ METİN KAZANCI’NIN
DOĞUM GÜNÜNÜ HEP BERABER KUTLADIK

K
azancı Holding’in 
kurucusu Ali Metin 
Kazancı’nın doğum 
günü, çalışanlarında 

katılımıyla gerçekleştirilen 
sürpriz partiyle kutlandı. 
Holding şirketlerinin üst 
düzey yöneticilerinin de yer 
aldığı parti oldukça keyifli 
anlara sahne oldu.  Ali Metin 
Kazancı’nın yeni yaşı kesilen 

pasta eşliğinde ve iyi dileklerle 
kutlandı. Temelleri 1950’li 
yıllarda atılan Kazancı Holding, 
50 yılı aşan yolculuğunda her 
zaman müşteri memnuniyeti 
ve güven ilkelerini temel 
alarak; jeneratör üretimi, 
doğalgaz dağıtım faaliyetleri 
ve enerji santralleri kurulum, 
işletimi ile enerji sektörünün 
lider firmalarından biri oldu.

30 yılı aşkın süredir sektöründe farklılar yaratmaya devam eden Aksa, şirket 
içerisinde de düzenlediği çeşitli organizasyonlarla çalışan bağlılığını artırıyor. Halı saha 
karşılaşmalarında hem rekabetin hem de centilmenliğin en güzel örnekleri sergileniyor.

Ç
alışanlarına sağladığı pozitif 
çalışma ortamıyla fark yaratan 
Aksa Jeneratör,  her hafta 
halı saha maçları düzenliyor. 

Kıran kırana geçen müsabakalar ile 
çalışma motivasyonu  da en yükseğe 
çekiliyor. Aksa merkez personellerinin 
katılımıyla gerçekleşen karşılaşmalara 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker’de 
katılım gösteriyor. 8’erli takımlar 
halinde gerçekleşen karşılaşmalarda 
rekabetin yanı sıra centilmenliğinde en 
güzel örnekleri sergileniyor. Çalışanlar 
arasında sağlıklı bir yaşamada vesile 
olan halı saha karşılaşmaları her hafta 
daha da fazla ilgiyle karşılanıyor.

AKSA ÇALIşANLARINDAN KIRAN KIRANA MÜCADELE
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DÜNYADAN TELEFERİK 
DENEYİMLERİ
Dünyada keşfetmenizi bekleyen binlerce 
doğal güzellik var. Dağların arasına 
saklanmış parıltılı güzellikler bunlar… 
Bir de hepsine en tepeden 
bakmanın hazzını yaşayacağınız 
teleferikler. Hem ulaşım aracı 
olarak kullanabileceğiniz 
hem de tarihi güzellikleri 
kucaklayabileceğiniz bu 
teleferikleri yazımız ile 
keşfedebilirsiniz.
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“Teleferikler genel olarak 
dağlık, engebeli ya da uzak 
yerler için kullanılan bir 
ulaşım aracı olarak biliniyor.”
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D
ağlık, engebeli ve uzak 
yerler için bir ulaşım aracı 
olarak kullanılan teleferikler, 
muazzam doğanın ve 

manzaranın en yakın takipçisi. Gelin siz 
de bu doğal güzelliklerin takibine girin 
ve New York’tan Güney Afrika’ya kadar 
onlarca manzaranın keyfini en tepeden 
çıkarın.

L’Aiguille du Midi – Fransa
Muazzam görünümü ve tarihi dokusuyla 
önemli bir yere sahip L’Aiguille du 
Midi teleferiği, 1955’ten beri Fransız 
Alpleri’nin Mont Blanc Masif Dağı’nda 
bulunuyor. 1035 metre ile 3842 metre 

arası uzunluğuna sahip bu teleferik, 
doğa manzarası ve otantik görünümüyle  
iyi bir yolculuk vadediyor. Bu 20 dakikalık 
gezinin ücreti ise sadece 41 Euro. 

Table Mountain Teleferiği – Güney 
Afrika
Güney Afrika’nın Johannesburg 
şehrinden sonra en kalabalık şehri olan 
Cape Town’da bulunan Table Mountain, 
1929 yılından beri 20 milyon kişiyi 
ağırlamış. Bu teleferiğe bindiğinizde 
Helderberg Dağları, Blue Mountain 
Beach, Sunset Beach, Devil’s Peak, 
Camps Bay, Robben Adası, Signal Hill, 
Lion’s Head, Cape Town Stadyumu ve 

12 Apostles’ın 360 derecelik panoramik 
manzarasıyla tanışabilirsiniz. Muhteşem 
doğasıyla Table Mountain National 
Park’ta doğa yürüyüşü yapabilir, 
şarabınızı yudumlarken günbatımının 
keyfini çıkarabilirsiniz.

Eyüp Pierre Loti Teleferiği
Eyüp Pierre Loti teleferiği 2005 yılında 
kentsel tasarım projesi kapsamında 
açılmış turistik bir teleferiktir. Bu 
teleferikle, bölgenin tarihi ve turistik 
yapısının korunması amaçlanmış, aynı 
zamanda da yerli ve yabancı turistlerin 
bölgeye daha rahat erişebilmesi 
sağlanmıştır. Bu teleferiği kullanarak 
Haliç’in en önemli seyir terası Pierre 
Loti’ye ulaşabilirsiniz. 384 metre hat 
uzunluğundaki bu teleferikle yolculuk 
sadece 2,75 dakika.

Roosevelt Island Teleferiği – New 
York
1976 yılında açılan Roosevelt Island 
Teleferiği, ilk olarak Queens sakinlerini 
Manhattan’daki ofislerine taşımak 
amacıyla yapılmış. Ancak günümüzde bu 
teleferik New York’u Kuzey Amerika’ya 
taşıyor. Queensboro Köprüsü, East River 
ve Upper East Side manzarasıyla 3100 
fit yüksekliğe 5 dakikadan az bir sürede 
çıkabilen teleferiğim toplam kapasitesi 
125 kişi! Roosevelt Island Teleferiği, 
insanlar şehirde vakit geçirebilsin ve 
alışveriş yapabilsin diye Central Park’a 
15 dakikalık yürüme mesafede duruyor. 
Bu teleferiğin en avantajlı kısmı ise 
metro kartının geçerli olması. Muhteşem 
manzaraya ulaşmak sadece bir metro 
kartı ücreti kadar!

“Skyline Queenstown Luge’da tamamen 
yıldızları görebilmeniz için ayrılmış olan 
dağın bir bölümünde huzura erebilirsiniz.”
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Hollandalı Adam Wybe dünyada ilk olarak direklere gerilmiş bir 
halat üzerinde ulaştırma yapma fikrini ortaya atmış ve bunu 
1644 yılında gerçekleştirmiştir. Adam Wybe’in kurduğu havai 
hat, kerestelerin taşınmasında kullanılmıştır. İlk modern teleferik 
ise 1834 yılında Alman Albert Klansthal tarafından yapılmıştır. 
Klansthal, önceleri kullanılan kenevir halatların yerine, çelik 
kablolar kullanarak bu düzenin taşıma gücünü artırmıştır. 
Böylece teleferikle insanları taşımak da mümkün olmuştur.

İLK TELEFERİK
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Sugarloaf Mountain Teleferiği – Rio 
de Janeiro
1912’de kurulmuş ve önemli bir turizm 
merkezi haline gelmiş olan Sugarloaf 
Mountain teleferiği, Rio de Janeiro’nun 
en önemli yerlerinden biri. 65 yolcu 
taşıma kapasiteli bu teleferikte öncelikle 
722 fit yükseklikteki Morro da Urca’ya 
sonra da 1300 fit yüksekliğindeki 
Sugarloaf Mountain’a çıkacaksınız. 
Burada Copacabana, Ipanema, Guanabara 
Bay ve Corcovado dağlarının ayrıca Hz. 
İsa Heykeli’nin 360 derecelik panoramik 
manzarasına tanık olabilirsiniz. Morro da 
Urca’da mola vermek isterseniz de öğle 
yemeği yemenizi ve alışveriş yapmanızı 
öneririz. Teleferik sabah 08.00’den 
akşam 21.00’e kadar 20 dakikada bir 
Copacabana’dan Rio’nun merkezine 
hareket ediyor.

Maçka Taşkışla Teleferiği 
Taksim Taşkışla ile Maçka arasında 
hizmet veren bu teleferik, Demokrasi 
Parkı ve Beyoğlu’nun üzerinden geçerek 
ulaşımı ferahlatıyor. 347 metre hat 
uzunluğundaki bu teleferik 12 kişiyi 
taşıyacak kapasiteyle üretilmiş. Maçka 
Taşkışla teleferiği hem zaman tasarrufu 
sağlıyor, hem de bulunduğu bölgenin 
eşsiz manzarası ile ayrı bir İstanbul keyfi 
sunuyor.

Skyline Gondola Queenstown – Yeni 
Zelanda
1967’de açılan Skyline Gondola 
Queenstown teleferiği, Yeni Zelanda’nın 
muhteşem görünümünü ziyaretçilerine 
sunuyor. Burada 220 derecelik 
panoromik görüşüyle, Coronet Peak, 
Walter Peak, Cecil Peak ve 1476 fit 
yükseklikte bulunan Lake Wakatipu’yu 
keşfedebilirsiniz. Manzaralı bir doğa 
yürüyüşü yapmak hoşunuza giderse 
Bob’s Peak tepesinde bunu keyifle 
gerçekleştirebilir, bisiklet sürebilirsiniz. 
Size bir ipucu daha verelim. Skyline 
Queenstown Luge’da tamamen yıldızları 

görebilmeniz için ayrılmış olan dağın 
bir bölümünde huzura erebilirsiniz. 
Yıldızların görünümünün daha da çarpıcı 
olması için oradaki tüm ışıklar izole 
edilmiş durumda. 
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“Siz de bu doğal güzelliklerin 
takibine girin ve New York’tan Güney 
Afrika’ya kadar onlarca manzaranın 
keyfini en tepeden çıkarın!”

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.



DİJİTAL PAZARLAMANIN

Gelişen teknoloji, artan mobil cihazlar satın alma alışkanlıklarını da değiştirdi. Günümüzde 
artık en sık kullanılan pazarlama yöntemlerinden biri dijital pazarlama oldu. Peki dijital 
pazarlamanın diğer pazarlama kanallarından farklı avantajları neler?

GELİşİMİ
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D
ijital pazarlamanın bu 
kadar yaygın olarak 
kullanılmasından sonra 
herkeste şu düşünce 
olabilir; “neden bu kadar 

tercih ediliyor?”  Cevap olarak şunu 
söyleyebiliriz; dijital araçlar artık 
hayatımızın her yerinde. Dijital ortamda 
büyüyen çocuklardan, dijital yaşama 
alışan yetişkinlere kadar herkes dijital 
dünyayı benimsemiş durumda. Bu 
yüzden de artık yöneticiler de bütçelerini 
interaktif pazarlamaya yatırıyor.
Televizyon, dergi ve radyo gibi yıllardır 
kullanılan pazarlama yöntemlerini 
desteklemek ve marka bilinilirliğini daha 
da artırmak için tercih edilen yöntemlerin  
başında gelen internet, mobil ve diğer 
interaktif platformlar, dijital ortamda 
uzun zaman harcayan hedef kitleye 
birebir ulaşım anlamına geliyor. Dijital 
Pazarlama, temelde 4 adımdan oluşur. 
Bunlar Elde et (Acquire), Kazan (Convert), 
Ölç-Optimize et (Measure&Optimize) ve 
Sahip Çik, Büyüt (Retain&Grow).

Elde Et
Acquire denilen bu yöntem, müşteriyi 
web sitenize çekmek amacıyla 
kullanılan bir araçtır. Acquire’in belli 
başlı yöntemleri ise Arama Motoru 
Optimizasyonu (SEO), Arama Motoru 

Reklamları (PPC), Email Marketing, 
Sosyal Medya Pazarlama (Social Media 
Marketing) gibi yöntemlerdir.

Kazan
Müşteriyi web sitenize çektiniz ancak 
yardımcı olacak başka aktivitelere de 
ihtiyacınız olacak. Çünkü amaç her 
zaman satış değildir. Bir blog yazısının 
ya da bir gazetenin kaç kez okunduğu ya 
da o kanallarda geçirilen toplam süre de 
sizinle iletişime geçmek isteyen insanlar 
için büyük önem taşır.

Ölç-Optimize et
İşinizde neyi doğru, neyi yanlış 
yaptığınızı biliyor musunuz? Hem 
kendinizi rakiplerinizle karşılaştırabilir 
hem de başarınızı ölçebilirsiniz.

Sahip Çık, Büyüt
Bu aşamada yapmanız gereken tek şey 
müşterilerinizi memnun etmek ve onlara 
en iyi hizmeti sunmak için çabalamaktır. 
E-mail Marketing, fiyatlandırma 
stratejileri uygulama, kişiselleştirme, bu 
alanda kullanabileceğiniz tekniklerdir.

Dijital medya uzmanları, bir firmanın 
geleneksel pazarlama stratejilerine, 
dijital pazarlama stratejisini entegre 

etmekle görevli kişilerdir. Bazen 
reklam metni oluşturmak gibi spesifik 

görevlerde yer alabileceği gibi 
bazense tüm mecraları ve süreçleri 

yönetmesi beklenebilir.

DİJİTAL MEDYA UZMANI 
NE İş YAPAR?
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KIş HASTALIKLARINA DOĞAL ÇÖZÜM 

Kış dönemindeki sert geçişler vücudun dengesini alt üst edebiliyor. Soğuk havaya 
bağlı olarak nezle, grip, faranjit, larenjit, sinüzit, bronşit ve zatürre gibi hastalıkların 
görülme sıklığı artıyor. Bu dönemlerde doğru beslenmek, sağlıklı kalmak ve 
hastalıklardan kaçınmak için önemli.
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KIş HASTALIKLARINA DOĞAL ÇÖZÜM 
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VÜCUT ISISINI

DENGEDE TUTUN

K
ış aylarında vücut direncini artırmak ve vücuda yeterli miktarda 
vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve 
çeşitlerinden yararlanılması gerekiyor. Savunma sistemini 
güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan 

vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, 
maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, 
mandalina, elma, greyfurt gibi meyvelerin tüketimi oldukça önemli.

Vücut ısısını dengede tutabilmek 
için bol bol sıvı almak gerekiyor. 

Yeterli sıvı alımı vücutta 
oluşan toksinlerin (zararlı 

öğeler) atılmasında, 
vücut fonksiyonlarının 
düzenli çalışmasında, 

metabolizma dengesinin 
sağlanmasında ve 

vücutta pek çok biyokimyasal 
reaksiyonun gerçekleşmesinde 

son derece önemli rol oynar. 
Bu nedenle, her gün en az 

2-2.5 litre (12-14 su bardağı) 
su içilmeli, sıvı alımının 

karşılanmasında ıhlamur, 
adaçayı, kuşburnu çayı, açık çay 
gibi içecekler tercih edilmelidir.

“Soğuk havaya bağlı olarak nezle, 
grip, faranjit, larenjit, sinüzit, orta 
kulak iltihabı, bronşit, zatürre gibi 
hastalıkların görülme sıklığı artıyor.”
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Köklerini sebze olarak yediğimiz havuç B,C,D ve E vitaminleri 
yönünden zengin bir sebzedir. Kaynatılarak içilen havuç 
suyu, kusma ve bulantıya iyi geldiği gibi, kan yapıcı özelliği 
sayesinde çocuklara sıklıkla tavsiye ediliyor. Düzenli olarak 
havuç yenildiğinde sigara içen kişileri de içermek üzere, 
bedenin akciğer kanserine yakalanma riskini azaltıyor. 

Kanser düşmanı olan brokoli, mide ve bağırsak kanseri 
riskini büyük ölçüde azaltıyor. Brokolinin akciğer kanserinde 

de etkili olduğu ve koruyucu özellik taşıdığı son yıllarda 
yapılan araştırmalar ile ortaya çıkarılmış. Diyet lifleri 

içermesi ile tokluk hissi veren brokoli, son yıllarda uzmanlar 
tarafından verilmekte olan diyetlerde büyük yük taşıyor.

Havuç

Brokoli
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Kabağın içerdiği vitamin, mineral ve besinlerin sağlık 
açısından birçok faydası bulunuyor.  Kabak kilo vermek 
isteyenler için tercih edilen besinlerin başında gelirken, 
kalp sağlığına da fayda sağlıyor. Kabak göz sağlığını 
korurken, sindirim sistemine de iyi geliyor. Özellikle prostat 
kanserinin engellenmesine yardımcı olabilir. 

Yeşil yapraklı lahana içerdiği vitamin ve mineraller 
yardımıyla çok geniş bir yelpazede sağlığımıza katkıda 

bulunuyor. Lahananın en önemli özelliği güçlü bir 
antioksidan olması. Bu özelliği başta karaciğer olmak üzere 

bütün iç organların sağlığını korumasına yardımcı olup, 
vücudun geniş bir bölümünü kapsayan cilt sağlığını koruyor.

Kabak

Lahana
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Kış aylarının vazgeçilmez meyvesi olan portakal 
oldukça zengin c vitamini içeriği ile bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor, vücutta ki toksin maddelerin atılımını 
sağlıyor. Vücudun direncini artırarak hastalıklara yakalanma 
riskini azaltıyor. Hastalık süresince bol portakal tüketimi 
hastalık süresini kısaltıyor.

Her mevsim rahatlıkla tüketilebilen elma çok fazla 
hastalık silsilesine şifa kaynağıdır. Beyin fonksiyonlarının 
korunmasından diş sağlığına, kanserle mücadeleden kalp 

sağlığına kadar birçok hastalıktan koruyucu özelliği vardır. 
Elma, içerdiği elementlerle plakların ortadan kalkmasını 

sağlayarak, dolaylı olarak kalp sağlığına katkı sağlar.

Portakal

Elma
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“Konuşmaya jest 
katmak, konuşmayı 

daha zarif hale getiriyor.”

BEDEN DİLİ NEDEN ÖNEMLİ?
Vücut duruşu, jest, mimik, yüz ifadesi ve göz hareketleri… Düşünüp de söyleyemediğiniz her 
şeyi beden diliniz söylüyor. Bir insanın kişiliğinin tanımlanmasında çok etkili olan beden dili, 

iletişim kurma konusunda da oldukça önemli bir yerde bulunuyor. 
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 B
ir kişinin yalan söylediğini ya da 
tedirgin olduğunu sözlerinden 
çok yüz ifadelerinden 
anlayabilirsiniz. Ses tonundaki 

değişim ya da ellerinin duruş biçimi 
size birçok anlam ifade edebilir. Tabii 
öncelikle hareketlerin anlamlarını bilmek 
gerekiyor. 
Bir insandan hoşlanmadığınızda, 
onun yanında canınız sıkıldığında ya 
da kendinizi rahat hissetmediğinizde 
istem dışı olarak geriye çekilme ihtiyacı 
hissedersiniz. Kollarını kavuşturan bir kişi 
gördüğünüzde bu size normal gelebilir 
ancak beden dili olarak incelediğinizde 
bu kendini koruma anlamına geliyor.

Beden dili ve anlamları
• İleri-geri sallanma, bir kimsenin sıkılgan 
ve kaygılı olduğuna işaret eder.
• Başını kaşımak emin olamamaya 
işarettir.
• Bir kişi sıklıkla yüzüne dokunuyorsa, 
kendini rahatsız hissediyor olabilir ya 
da tam anlamıyla dürüst ve samimi 
olmayabilir.
• Boynun arkasını ovalamak, çoğu kez 
kişinin kendisini rahatsız hissettiği, belki 
de yalan söylediği anlamına gelir.
• Sert el hareketi kullanmak ya da işaret 
parmağının dışarıya doğru uzatılması da 
kişinin içinde öfke beslediğini gösterir.
• Tırnak yemek, tırnak çevresindeki 
deriyi ısırmak ya da koparmak, elleri 
kuvvetlice sıkmak ve ellerin durmadan 
kımıldaması kaygılı oluşu gösterir. Aynı 
zamanda öfke işareti olabilir.

Beden dili kullanarak doğru iletişim 
kurun
Beden dili bir insanın kişiliğinin 
tanımlanmasında müthiş etkidir. 
Korkunun, cesaretin ve dürüstlüğün bir 
numaralı doğrusu olan beden dili, iletişim 
kurma konusunda da önemli bir role 
sahiptir. İnsanların yüz yüze kurdukları 
ilişkide, kelimeler yüzde 10, ses tonu 
yüzde 30, beden dili ise yüzde 60 önem 
taşır. Bu yüzden konuşurken, sunum 
yaparken ya da kendinizi ifade etmeye 
çalışırken beden dili kullanmak karşı 
taraf için güvendir. 

Neler yapmak gerekiyor?
1. İnsanların yüzüne bakın. Konuşurken 
gözlerinizi kaçırmayın.
2. Jestlerinizin ( el, kol vs. kullanımı ) 
sözlerinizle aynı mesajları vermesini 
sağlayın.
3. Karşınızdaki konuşurken başınızı ara 
sıra aşağı yukarı hareket ettirerek onu 
dinlediğinizi ve anladığınızı belli edin.
4. Sizinle konuşan insanlara bakın. 
Mümkün olduğu kadar çok kişiye 
bakmaya çalışın.
5. Ses tonu çok önemlidir. Çok fazla 
konuşmaktan kaçının, toplulukta eşit 
miktarda konuşun.

BEDEN DİLİNİN TARİHİ
Beden dili ile ilgili ilk gerçek çalışma 

1605 yılında İngiliz filozof, bilim 
adamı ve politikacı olan Francis 
Bacon tarafından hazırlanmıştır.  

Francis Bacon Jestlerin ve 
mimiklerin insanların iç dünyalarını 

dışa yansıttığını belirtmiştir. 

“Beden dili ile ilgili ilk 
gerçek çalışma 1605 yılında 

İngiliz filozof, bilim adamı ve 
politikacı olan Francis Bacon 
tarafından hazırlanmıştır.”
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YANINIZDA MUTLAKA BULUNSUN

• Harita

• Pusula

• Güneş gözlüğü ve güneş kremi

• Yedek yiyecek

• Yedek giysi

• Kafa lambası veya el feneri

• İlk yardım malzemeleri

• Kolay ateş yakma malzemesi

• Kibrit (S
u geçirmez bir kutu içinde)

• Kesici alet
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MUHTEşEM VE EşSİZ DOĞA SİZİ

Hem spora, hem heyecana var mısınız? Cevabınız “evet” ise hiç vakit 

kaybetmeden, dağcılığa adım atın! Kendinizi doğanın sonsuz huzuru ve 

dinginliğinin kollarına bırakın! Dağcılık eğitiminize başlarken unutmayın ki 

yalnızca dağa tırm
anış değil, kamp kurma ve zorlu koşullarda yaşamayı da 

öğrenecek, adrenalin seviyenizi en üst seviyeye taşıyacaksınız. 
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T
emeli, dağlık bölgelerde yazın 
veya kışın bir takım teknikleri 
uygulanarak belirli bir zirve 
veya dağın belirli bir rotasına 

tırmanılmasına dayanan dağcılık, 
dağa tırmanışın dışında dağlarda 
yürüme ve kamp kurmayı da kapsıyor. 
Ülkemizde 1920’li yıllarda yapılmaya 
başlanan bu doğa sporu, günümüzdeki 
federasyon ve kulüplerle daha da 

yaygın hale geldi. Özellikle üniversite 
öğrencilerinin dağcılık kulüpleri ile dahil 
oldukları dağcılık, enerji gerektirdiği gibi 
oldukça büyük bir dikkat ve çeviklik de 
gerektiriyor. Kayada, karda ve buzda, 
doğanın bir takım zorluklarını aşıp 
dağcılık tekniklerini, araç ve gereçlerini 
kullanarak zirveye ulaşan veya ulaşmayı 
hedefleyen kişiler “dağcılık” sporunda 
buluşuyor.

NEREDEN ÇIKTI BU SPOR?
Dağcılıkta, dağa tırmanma akla gelen 
ilk şey olsa da dağ yürüyüşleri ve kamp 
kurma da dağcılık sporunu kapsıyor. 
18. ve 19. yüzyılda İngiliz ve Fransızlar 
başta olmak üzere, Avrupa ülkelerindeki 
varlıklı aileler boş vakitlerini 
değerlendirmek, hayatlarını sıradanlıktan 
kurtarmak ve heyecan arayışı ile 
dağcılığa adım attı. 1931 yılında merkezi 

Cenevre’de yer alan Uluslararası Dağcılar 
Birliği (UIAA)’nin kurulmasıyla da 
“dağcılık” artık uluslararası bir spor halini 
aldı. 

DAĞCILIK STİLLERİ
Alpin Stil
Bu stilde ana ve ara kamp yoktur. Hızlı 
ve hafif olmak için tek kamp noktasından 
hareket edilir. “Temiz tırmanış” diye 
tabir edilen ve tırmanış sonrası rotayı 
değiştirmeyen “doğal” yöntemler 
kullanılır. İçerisinde kaya, kar, buzul 
tırmanışları yer alan, dağcılık teknik 
ve malzemelerini kullanarak doğrudan 
zirveye çıkılan bu stil, en doğal ve temel 
dağcılık stilidir. Yapay yöntemlerden 
tamamen uzak bu tırmanış stili, 
tırmanıcılar bütün zorluklar ve risklerle 
kendileri başa çıkar. Kendi içinde de dört 
ana kısma ayrılır;

   AKSA HOBİ  
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• GÜNLÜK YÜRÜYÜŞ (HIKING): Sabah 
başlayarak akşam bitirilen günübirlik 
yürüyüştür.
• KAMPLI ETKİNLİK (TREKKING): Doğada 
yatılı olarak yapılan iki günlük etkinliktir.
• EXPEDITION: Doğada uzun süreli yatılı 
olarak yapılan etkinliktir.
• FERRATA: Kayaya sabitlenmiş metal 
merdivenleri kullanarak tırmanılır ve 
dağcılıkta en basit yöntem olarak 
kabul edilir. Ancak ülkemizde henüz 
yapılmamakta… 

Ekspedisyon
Önceden belirlenen bir parkur 
üzerinde, günübirlik ve kamplı olarak 
gerçekleştirilebilir. Uzun süreli ve çok 
amaçlı; zirve tırmanışları, araştırma 
gezileri ve araştırma tırmanışları gibi 
etkinlikleri kapsayan dağcılık stilidir. 
• SPORTİF TIRMANIŞ (SPORT CLIMBING): 
Kaya üzerinden ya da yapay duvarlar 
kullanılarak gerçekleştirilir. Kendi içinde 
dört gruba ayrılır;

• YAPAY TIRMANIŞ: 
Tırmanmak için 
çeşitli aletlerden 
faydalanılarak 
yapılan tırmanış, 
sikke, jumar, 
hook, ip, 
merdiven gibi 
aletler ile 
gerçekleştirilir. 
• BOULDERING: Yerden fazla 
yükselmeden, kaya tırmanma teknikleri 
kullanılarak kaya üzerinde yapılan 
antrenmandır.
• YAPAY DUVAR TIRMANIŞI: Genellikle 
kapalı alanlarda kimyasal malzemeler 
kullanılarak yapılan sabit veya 
ayarlanabilen duvar sistemlerini 
içerisinde bulunduran duvarlarda 
gerçekleştirilir. 
• KAYA TIRMANIŞI: Kaya tırmanma 
tekniklerini ve emniyet malzemelerini 
kullanarak kaya üzerinde bir ip boyu 
kadar yapılan tırmanma şeklidir.

10 TEMEL MALZEME
• Tırmanış çantası
• İniş ve emniyet araçları: Emniyet 
malzemeleri, tırmanma ipinin 
hareketini kontrol eder. Bu araçlar, 
tırmanırken ve aşağıya inerken 
sürtünme uygulayarak fren görevi 
görür. Emniyet aletleri arasında 
takoz, çekiç, sikke, buz vidaları, 
parmaksız eldiven gibi çeşitli 
ürünler yer alır.
• Karabina: Bağlayıcı görevi gören 
metal malzemelerdir ve çeşitli 
amaçlar için kullanılır. Farklı tasarım, 
boyut ve özelliklerde üretilen 
karabinalar, tırmanışçıya ağırlık 
olmaması için hafif, büyük kuvvete 
dayanmak için çekerleri yüksektir.
• Krampon
• Kazma
• Tırmanış giysileri
• Tırmanış ayakkabısı
• Emniyet Kemeri
• Kask
• Tırmanış ipi
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MOSKOVA
İhtişamlı görünüme, eşsiz mimariye ve dünyanın en zengin kültürüne 
sahip Moskova’ya selam verin! Asırlarca tüm Rusya tarihinin ayrılmaz 
bir parçası olan Moskova’da attığınız her adım bir miras.

Büyüleyici Bir Kent
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D
ünya’nın en kalabalık 
kentlerinden birisi olan 
Moskova, Asya’nın doğusuna 
kadar uzanan topraklarda farklı 

kültürler barındırıyor. Moskova, tarihi 
değerlerin yanı sıra, kültürlerin getirdiği 
binlerce çeşit lezzetleriyle de gurmelerin 
uğrak yeri oluyor. Rotanızı Moskova’ya 
çevirecekseniz öncelikle şuna karar 
verin, soğuğu iliklerinize kadar 
yaşamak mı istersiniz, yoksa güneşle 
buluşmak mı? Bizim tavsiyemiz Rusya’yı 
Rusya yapan kar keyfini yaşamanız. 
Moskova’nın meşhur kış sporlarını 
mutlaka deneyin. Özellikle buz hokeyi 
yapma fırsatınız olursa iddia ediyoruz 
çok keyif alacaksınız! Aman dikkat! 

Köşe bucak Moskova
Rusya’nın kalbi Moskova’da birinci 
derece görmeniz gereken yerler var. 
Bolshoi Tiyatrosu, Kremlin Sarayı ve 
Kızıl Meydan listenin başında geliyor. 
Olmazsa olmazlardan olan şehrin ana 
caddesi Tverskaya Caddesi’yle kısa 
bir yolculuğa başlayalım. Tverskaya 
Caddesi’ne girdiğiniz andan itibaren 
aklınıza gelebilecek birçok şeyi burada 
bulmanız mümkün. Binlerce mağazanın 
bulunduğu bu caddede birbirinden güzel 
kafelere ve barlara rastlayabilirsiniz. 
Caddede yürürken ilginizi çekecek 
detaylardan biri de tamamı tarihi olan 
binaların üzerindeki açıklamalar… Bu 
tarihi binalarda kabartmalardan oluşan 
yazılarla orada yaşamış önemli kişilerin 
bilgilerini ve geçmişlerini okuyabilirsiniz. 

Kızıl Meydan 
Tverskaya Caddesi’nin bir diğer ucunda 
Kızıl Meydan yer alıyor. Alışveriş yapmayı 
düşünürseniz bu meydanda bulunan 
Rusya’nın en büyük alışveriş merkezi 
olan GUM’a uğramalısınız. Camdan çatısı, 
kemerli yolları, dövme demir parmaklıklı 
duvarları ile oldukça etkileyici olan 
GUM’u mutlaka görmek isteyeceksiniz…

Korkunç İvan eseri 
Meydanın bir diğer köşesine dikkatinizi 
verdiğinizde tüm ihtişamıyla ve 
rengârenk görünümü ile Aziz Vasili 
Katedrali’ni göreceksiniz. Bu katedral 
1554 - 1560 yılları arasında ‘Korkunç 
İvan’ tarafından yaptırılmış. Rengarenk 

soğan kubbeleri ile masal kitabından 
fırlamış gibi görünen bu katedral yerli 
yabancı tüm turistlerin kıskacına girmiş 
durumda. Bu katedralin projesini de 
Korkunç İvan çizmiş. Bir rivayete göre 
katedralin bitiminden sonra Korkunç 
İvan, burayı yapan mimarların gözlerini 
başka bir benzerinin yapılmasını 
önlemek amacı ile kör etmiş.

Moskova’nın eşsiz değeri
Moskova’nın tarihi güzelliklerinden 
olan Kremlin Sarayı aynı zamanda 
ülkenin de idari merkezi konumunda. 
Saint Basile Katedrali’nin yakınında 
bulunan bu saray için Moskova’nın 
sembolü diyebiliriz. Saraya gitmeden 
sizi Kremlin surları karşılayacak. 1147 
yılında yapılmış bu surların önünde 
Lenin mozolesi, arkasında ise Rusya’nın 
önemli devlet adamlarının bulunduğu 
mezarlıkları göreceksiniz. Sarayın 
bahçesine girdiğinizde 9 adet kiliseyle 
karşılaşacaksınız. Bu kiliseler arasında 
Meryem Ana’nın Göğe Çıkış Katedralini 
mutlaka görmelisiniz. Burası taç giyme 
törenleriyle üne kavuşmuş bir katedral. 
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İçindeki freskler ve ikonalar eşsiz bir 
görünüme sahip. Bu katedralin içinde 
Ortodoks kilisesi patriklerinin mezarları 
var. Napolyon, Moskova’da kaldığı süre 
içinde burayı ahır olarak kullanmış ve 
ne yazık ki ikonaların büyük bir kısmını 
yaktırmış.

Sanatla buluşma
Rusların en prestijli tiyatro binası da 
Moskova’da yer alıyor. Büyük anlamına 
gelen Bolshoi Tiyatrosu, sanatseverler 
için çok değerli bir hazine konumunda 

bulunuyor. Rus mimarisinin en önemli 
örneklerinden birsi olan bu binada, opera 
ve bale gösterilerini izleyebilirsiniz. 
Joseph Bové tarafından tasarlanan 
Bolshoi Tiyatrosu da  görülmeye değer 
yerlerin arasında bulunuyor. 

Lezzet durakları
Hem eski tarz Rus restoranları hem 
de modern mutfaktan örnekler 
bulabileceğiniz Moskova’da, oldukça şık 
restoranlarda yüzlerce farklı yemeğin 
tadına bakabilirsiniz. Ermeni, Amerikan, 
Avrupa, İtalyan, Japon ve Ukrayna 
mutfakları kentteki popüler uluslararası 
mutfaklardan birkaçı olarak dikkat 
çekerken, votka ise Moskova eğlence 
hayatının en önemli içeceği olarak 
biliniyor. 

Ne alınır?
Yerel hediyelik eşyalar, havyar, votka ve 
otantik el sanatları satın alabileceğiniz 
eşyalardan birkaçı. 

Nasıl gidilir?
Rusya’nın kalbi Moskova’ya kara, hava 
ya da denizyolu ile ulaşabilirsiniz. 
Moskova’ya Türkiye’den çeşitli havayolu 
firmaları ile 3 saatlik bir yolculuk ile 
aktarmasız olarak, direkt ulaşabilmeniz 
mümkün.
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“Rotanızı Moskova’ya çevirecekseniz 
öncelikle şuna karar verin, soğuğu 
iliklerinize kadar yaşamak mı 
istersiniz, yoksa güneşle buluşmak mı?”

Dünyada 160’ı aşkın 
ülkede faaliyet gösteren 
Aksa Jeneratör, Rusya’nın 
başkenti Moskova’da 
hizmet vermeye devam 
ediyor. Türkiye genelinde 
300 çalışanı, 85 servis 
noktası ve yedek parça 
stoğu ile maksimum 
kalitede hizmet veren Aksa 
Jeneratör, teknik talimatlara 
uygun olarak 7/24 garantili 
servis hizmeti sağlamakta.

AKSA JENERATÖR 
MOSKOVA’DA
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SENİ YİNE SEVERDİM
Duygusal dengesi yerinden oynamış bütün kadınlara ve ismi konamamış, kanadı 
kırık ilişkilere ithaf edilen “Seni Yine Severdim”, heyecanın hiç düşmediği, 
romantizmin ve sürprizlerin tavan yaptığı bir okuma serüveni vaat ediyor.  
Romantik, eğlenceli, duygusal ve zaman zaman da travmatik bir tesir yaratan “Seni 
Yine Severdim”, tek solukta okumalık aşklar üstü bir roman…

100 TUHAF KİTAP
Ağaçkakan Yayınları’na ait “Hazır Bilgi” serisinin ikinci kitabı yayımlandı. Metin 
Solmaz’ın yazdığı Türkiye’ye Ait 100 Büyük Yanılgı’nın ardından “100 Tuhaf Kitap” 
da çıktı. Tanınmış hikâyeci Ahmet Büke bu sefer kitapların arasına dalıyor ve bizlere 
100 acayip kitabı anlatıyor. 

HAYAT SANA DA GÜZEL
Gözümüzü açıp nefes 

aldığımız her günün bize 
yeniden verilen bir armağan 

olduğunu ve yenilenmek 
için her akşam yatıp her 

sabah uyandığımızda 
yeniden doğduğumuzu 
anlatan “Hayat Sana da 

Güzel”, neden doğduğumuz 
ve evrende esasen 

neden bulunduğumuzu 
keşfetmemize yardımcı 

oluyor. Holistik (Bütüncül) 
çalışmalarıyla danışmanlık 

hizmeti veren Şebnem 
Cumhur’un uzun zamandır 

beklenen kitabı “Hayat Sana 
da Güzel”  raflardaki yerini 

aldı. 
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MACBETH
William Shakespeare’in en meşhur kahramanlarından biri 
olan Macbeth, 400 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen 
en fazla uyarlaması yapılan eserlerden biri. Film, savaşın 
vurduğu İskoçya topraklarında geçen müthiş bir ihtirasın ve 
hırsın hikâyesini anlatıyor. Etkileyici bir yorumla 11 Aralık’ta 
beyaz perdeye aktarılacak filmin oyuncuları Marion Cotillard 
ve Michael Fassbender. Yönetmen koltuğunda ise Justin 
Kurzel oturuyor. 

STAR WARS: GÜÇ UYANIYOR 
Star Wars’da, Luke Skywalker ve arkadaşlarının Han Solo’yu 
kurtarmak için Tatooine’e yaptıkları yolculuğu ve mücadeleyi 
izlemiştik. Bu bölümde oğul Luke Skywalker babası Darth 
Vader ile karşı karşıya gelmişti. Seyirci olarak hikayenin 
bittiğine inanmıştık. Ama Star Wars/Yıldız Savaşları efsanesi 
herkesi şaşırtacak biçimde geri dönüyor. 18 Aralık’ta vizyona 
girecek bu yeni bölümde, Harrison Ford’un Han Solo’yu 
canlandırması hariç, seyirciyi neler beklediği ise başlı 
başına bir muamma! Yönetmen koltuğunda ise yakın dönem 
bilimkurgu-aksiyon sinemasının yükselen ismi J.J. Abrams var.
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4, 3, 2, 1, ZERO. GELECEĞE GERİ SAYIM BAşLADI!
Sabancı Üniversitesi 
Sakıp Sabancı 
Müzesi’nde ziyarete 
açılan ‘‘ZERO. 
Geleceğe Geri Sayım 
Sergisi’’, 1957 yılında 
Almanya’da doğan 
ZERO’nun kurucuları 

Heinz Mack, Otto Piene, Günther Uecker’in eserleri ile 
akımın tinsel öncülüğünü üstlenmiş önemli sanatçılar 
Yves Klein, Piero Manzoni ve Lucio Fontana’nın 
farklı tekniklerde ürettiği 100’ün üzerinde eseri 
bir araya getiriyor.  Küratörlüğünü ZERO Vakfı 
Kurucu Yöneticisi ve Küratör Mattijs Visser’in 
üstlendiği sergi, ZERO’nun omurgasını oluşturan ışık, 
zaman, boşluk, renk ve hareket temaları etrafında 
şekilleniyor. Sergi, 10 Ocak 2016’ya kadar görülebilir.

SANATÇI VE ZAMANI
İstanbul Modern “Sanatçı 
ve Zamanı” adlı koleksiyon 
sergisi ile sanatçıların zaman 
fikri etrafında birey olarak 
kendilerini ve çalışmalarını 
nasıl konumlandırdıklarına 
odaklanıyor. 31 Aralık 
tarihine kadar görebileceğiniz 
sergi, sanatçının zamanı 
ile toplumun, kültürün, 
doğanın ve evrenin zamanı 
arasında kurulan bağa 
ve hesaplaşmaya dair bir 
düşünce alanı öneriyor. 
Geçmişten geleceğe farklı 
zamanları, belirli ortak 
temalar çerçevesinde bir 
araya getiriyor.
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TÜRK‹YE SEÇ‹M‹N‹ YAPTI
TERC‹H AKSA JENERATÖR!

www.aksa.com.tr
444 4 630
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facebook/aksapowergen
twitter/aksapowergen
linkedin/aksa-power-generationAksa Jeneratör San. A.. bir                      kuruluudur.

AKSA JENERATÖR 2014 yılı rakamları
Fortune 500 Türkiye aratırmasına göre 175.
ISO 500 Türkiye aratırmasına göre ise 193.

sırada yer almıtır.




