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Z
Cemil Kazancı
Kazancı Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

K

Sevgi ve Saygılarımla

azancı Holding çatısı altında 50 yılı 
aşkın süredir ilk günkü heyecanımızla 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam 
ediyoruz. Aksa Jeneratör, büyük 
kuruluşumuzun en önemli lokomotif 
firmaları arasında yer almaktadır. 
Yenilikçi faaliyetlerine; 2014 yılının 
sonunda yayın hayatına başlayan  
“Aksa Jenerik” kurumsal dergisi 
ile devam eden Aksa Jeneratör, 
geniş kitlelere ulaşarak, kurum 
içi faaliyetlerini en yalın hali ile 
okurlara aktarmaktadır. Bu derginin 
hayata geçirilmesinde emeği geçen 
her çalışanımıza ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. 
Kazancı Holding olarak, çok büyük 
bir aileyiz. Türkiye’nin lider entegre 
enerji grubu Kazancı Holding’in 
temelleri 1960’lı yıllarda atıldı. 1980’li 
yıllarda jeneratör üretimine başlayan 
grup, zaman içerisinde enerji değer 
zincirindeki bütünleşmiş yapılanmasını 
inşa etti. 1990’lı yıllarda enerji 
santralleri kurulumu ve enerji elektrik 
üretimi, 2000’li yılların başında 

’KAZANCI HOLDİNG ailesi 
olarak büyük düşünüyoruz’

doğalgaz dağıtım faaliyetleri ile enerji 
sektöründe yeni aşamalar kaydeden 
Kazancı Grubu, 2010 yılında elektrik 
dağıtım faaliyetlerine başladı. 
Biz entegre enerji grubu Kazancı 
Holding olarak, bulunduğumuz 
sektörlerdeki liderliğimizi dinamik 
yapımıza, rekabetçi kimliğimize, insan 
kaynakları süreçlerimizin başarılı 
olmasına ve 6000 kişinin bir arada 
aynı hedefe doğru sağlam adımlarla 
yürüyebilmesine bağlıyoruz.
KAZANCI HOLDİNG Ailesi olarak 
büyük düşünüyoruz, Aksa markasına 
ve markamızın gücüne inanıyoruz. 
Markamızı en iyi şekilde temsil 
edebilmek ve müşteri memnuniyetini en 
üst seviyede tutabilmek için dünyanın 
dört bir yanında var gücümüzle 
çalışıyoruz. Global pazarda da 
büyük başarılara imza atan Kazancı 
Holding’in faaliyetlerine katkı sağlayan 
“Aksa Jenerik” kurumsal dergisinin 
daha geniş kitleler tarafından takip 
edilen bir yayın olacağına inanıyoruz. 
Dergimizin yeni sayılarında da tekrar 
bir araya gelmek dileğiyle saygılarımı 
sunuyorum.



Türkiye genelinde 
yaşanan elektrik 

kesintileri maddi ve 
manevi anlamda 

hayatı olumsuz 
etkiledi.Üretimin 
durmaması için 
Aksa Jeneratör 

tercih edildi.

ACE of 
M.I.C.E, 

Fuarı’nın enerji 
sponsoru 

Aksa 
Jeneratör 

oldu.   

Ortadoğu’nun en büyük 
elektrik fuarı Middle East 

Electricity 40’ıncı kez Dubai’de 
ziyaretçilere kapılarını açtı. Aksa 

Jeneratör yoğun ilgi gördü.

Sınırlı enerji 
kaynaklarının verimli 
biçimde kullanılması, 
enerji tasarrufu 
için oldukça 
önemli yer tutuyor. 
Birçok konuda 
yapılan tasarruflar 
bazen bilinçsizce 
kötü sonuçlar da 
doğurabiliyor. 
Tasarruf için 
yapmanız 
gerekenleri biliyor 
musunuz?
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Her yıl dünyanın dört bir 
yanından milyonlarca 

turistin ziyaret ettiği 
muhteşem şelaleler, doğal 

kaynak olması nedeniyle 
çekim bölgesi olma 

özelliklerini hiç kaybetmiyor. 

Dünyada 
kültürüyle, 
tarihiyle, 
yemekleriyle, 
insanlarıyla 
ya da yaşayış 
biçimleriyle 
sizi etkisinde 
bırakacak 
mutlaka görmeniz 
gereken yerler 
var.

34

28
Buz üzerinde 

yapılan taş 
kaydırma 

sporu Curling, 
günümüzde olimpik 

bir takım oyunu 
olarak, özel buz 

pistleri üzerinde 4 
oyuncu, 2 takım ile 

oynanıyor.

30

40

Sıcacık esen rüzgar içimizi kıpır 
kıpır yapmaya başladı. Fakat 
bu durum bahar depresyonunu 
da beraberinde getiriyor. Bunu 
atlatmak ise zihninizde ve 
yaşam enerjinizde bitiyor. 
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T
ürkiye’nin kongre, toplantı ve etkinlik 
alanında ilk ve tek fuarını gerçekleştiren 
ACE of M.I.C.E, bu yıl 3.sünü düzenlediği 
fuarda Türkiye’den ve dünyadan birçok 

katılımcı firmayı ağırladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşen fuarın enerji sponsoru ise Aksa Jeneratör 
oldu. ACE of M.I.C.E, bu yıl 26-28 Şubat tarihleri 
arasında düzenlendi. Yurt içi ve yurt dışından 
önemli sektör temsilcilerini bir araya getiren fuara, 
toplamda 25 ülkeden 325 firma katılım gösterdi. 
Aksa Jeneratör’ün enerji desteğiyle gerçekleyen ACE 
of M.I.C.E fuarının ikinci gününde ise Haliç Kongre 
Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirildi. Bu törende 4 
ana kategoride toplamda 27 ayrı ödül sahiplerini buldu.
Türkiye’de M.I.C.E sektörünün bilinirliğinin ve algısının 
global seviyede artırılması amacıyla düzenlenen fuar, 
öncelikle sektördeki birlik ve beraberliğin sağlanması 
ve yeni müşteri pazarlarının kazanılmasını amaçlıyor.

ACE of M.I.C.E, bu yıl 3.sünü düzenlediği 
fuarda Türkiye’den ve dünyadan birçok 
katılımcı firmayı ağırladı. Fuarın enerji 
sponsoru ise Aksa Jeneratör oldu.   

En büyük kongrEnin sponsoru AksA



UPTIME IN PRACTICE

Today, uptime is critical for all power generation installations. Hospitals, airports,  
concert events and other operations depend on secured and continuous power supply. 
That’s why Volvo Penta engines are reliable and safe – and a perfect match, whatever 
your specific application may be. 

By meeting present and future environmental legislation they are also your investment 
in a more sustainable tomorrow.

www.volvopenta.se

POWERING YOUR BUSINESS

WWW.VOLVOPENTA.COM

Power Generation  85–782 kVA Off-road  105–565 kW

Power generation

Construction
Materials handling
Mining/Quarrying
Stationary
Agricultural
Forestry
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B
u yıl sekizincisi düzenlenen Avrasya Boat Show 
14 - 22 Şubat tarihlerinde CNR Expo Yeşilköy’de 
gerçekleşti. 1000’e yakın markanın katılımıyla 
gerçekleşen fuarda küçük teknelerden milyon 

TL’lik yatlara kadar pek çok deniz aracı ve ekipmanları 
deniz tutkunları için sergilendi. Denizcilik sektörüne ait 
tüm aksesuarlar ve ekipmanların  sergilendiği fuarda, Aksa 
Jeneratör’ün  marin grubu setleri ve portatif jeneratör ürünleri 
denizcilik sektörüne hakim ziyaretçilerin ilgisini çekti. 

“yeni ürünleri tanıtıyoruz”
Boat Show Fuarı’nın her yıl denizcilik tutkunlarının odak 
noktası haline geldiğini belirten Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker, “Aksa Jeneratör için Boat Show Fuarı teknolojik 
gelişmeleri takip etmek  ve yeni ürünleri hedef kitleye 

1000’e yakın markanın katılımıyla 
CNR Expo Yeşilköy’de gerçekleşen  
fuarda, Aksa portatif jeneretörlerini 
ve marin grubu setlerini tanıttı.

boAT sHoW FuArI’nDA AksA ATAĞI

E
nerji, elektrik ve elektronik sektörünün üretici, 
dağıtıcı ve kullanıcılarını bir araya getirerek 
bilgi alışverişi ve iş bağlantıları sağlamak için 
gerçekleştiren Win Electrotech Fuarı, TÜYAP 

Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin en 
büyük ithalatçı firmalarından Aksa Jeneratör; bu yıl 16.’sı 
düzenlenen fuarda, geleceğin teknolojilerini yakından takip 
ederek sektör profesyonelleriyle bir araya geldi.

uluslararası katılım
Türk endüstrisinin alanında en başarılı fuarı olan Win 
Electrotech; farklı şirket, teknoloji ve deneyimleri bir 
araya getirerek, yeni pazarlara açılmak isteyen firmalara 
olanak sağlıyor. Uluslararası katılımcı ve ziyaretçi sayısının 
yüksek olduğu fuarda Aksa Jeneratör, bünyesinde yer alan 
ürünlerini tanıttı.

AksA JEnErATÖr
WIn ELECTroTECH FuArI’nDA
Fuarda, jeneratör sektörünün lider 
ismi Aksa Jeneratör de yeni ürünlerini 
katılımcılara tanıttı.

tanıtımak açısından önemli’’ ifadesini kullandı. Doğru seçilen 
fuarların markayı direkt olarak hedef kitleye ulaştırma imkanı 
sunduğuna dikkat çeken Alper Peker, ‘‘Fuar süresince birçok 
satış ve kontak sağlanmasının yanında organizasyonun 
marka değerine yarattığı katma değer yadsınamaz bir gerçek’’ 
değerlendirmesini yaptı.



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.

MAU3096 AKSA Jenerik Full Page Ad 208x270mm.indd   1 02/03/2015   17:03
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Türkiye’de ilk defa doğalgaz yakıtlı jeneratörleri üreten Aksa Jeneratör, her ortam 
ve koşulda kullanılabilen alternatif jeneratörleriyle enerji kesintilerine çözüm 

sunuyor ve yüksek enerji gerektiren mekanlara da enerji desteği sağlıyor.

‘HAyAT’TA EnErJini kAybETME!

Aksa Jeneratör, sürekli enerji sağlayabilme özelliğinin yanı 
sıra, şebeke yedeği olarak da kullanılabiliyor.  Sessiz ve 
çevreye duyarlı bu jeneratörler, enerji kesintilerini ortadan 
kaldırıyor. Küçük güçlerdeki doğalgaz yakıtlı jeneratörler 
genellikle ev, villa, apartman gibi yapıların yanında, 
gücüne göre küçük ve büyük işletmelerde ister şebeke 
desteği, ister sürekli enerji kaynağı olarak kullanılıyor. 
Fabrikalarda da kullanılan doğalgazlı jeneratörler, diğer 
yakıtlı jeneratörlere göre daha az maliyetle elektrik enerjisi 
sağlıyor. 

Daha az maaliyetle enerji 
Dizel ve benzinli jeneratörlerde sürekli kontrol edeceğiniz 
yakıt depolama ve temin edilme sorunu, doğalgaz 
jeneratörleri ile ortadan kalkıyor. Elektrik kesintilerinin 
yaşandığı zamanlarda buna bağlı olarak doğalgaz kesintisi 
yaşanmıyor. Doğalgazlı jeneratör kullanımında  kesinti 
anında doğalgaz altyapısı ile jeneratörler çalıştırılabiliyor.  

Kış aylarının en büyük sorunu ısınma problemleri ve 
enerji ihtiyacına karşılık daha düşük yakıt maliyeti ile bu 
kısa dönemli kesinti doğalgazlı jeneratörlerle ortadan 
kaldırılabiliyor.

gürültü kirliliği önleniyor
Doğalgazlı jeneratörler bulundukları sistem ya da yapıdaki 
genel gaz hattına direkt bağlanmasıyla, hatta gaz olduğu 
sürece enerji sağlayabiliyor. Doğalgaz yakıtlı jeneratörler 
çalıştıklarında yaklaşık 64 – 66 dB 
(Desibel) ses seviyesiyle de gürültü 
kirliliğini önlüyor. Çevreci, 
sessiz ve ihtiyaca göre daha 
az maliyetli olan Aksa 
Jeneratör’ün doğalgaz 
yakıtlı jeneratörleri ile 
hayat kaldığı yerden 
devam ediyor. 



ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Tel    : (0) 216 528 22 00
Faks : (0) 216 365 29 44
E-mail : asli.yagli@tr.abb.com

SACE Emax 2. Gücü yönetir.

ABB - EMAX 2 208x270 mm

ABB Alçak Gerilim Ürünleri Bölümü, yeni jenerasyon açık tip devre kesici serisi Emax 2’yi 
gururla sunar. ABB, Emax 2’yi yeni bir kıyas noktası olarak yarattı. Emax 2 pazarın 
ihtiyaçlarını karşılayan bir devre kesiciden öte, evrim geçirmiş gerçek bir güç yöneticisidir. 
EKIP ile donatılan yeni Emax 2; kontrol, bağlanabilirlik, performans ve kullanım kolaylığı 
özelliklerinin mükemmel bir karışımıdır. Bu günün gerekleri ve yarının ihtiyaçları göz önüne 
alınarak tasarlanmıştır. www.abb.com.tr

© Copyright 2013 ABB. All rights reserved.
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B
u yıl 40. kez düzenlenen elektrik 
ve aydınlatma fuarı Middle East 
Electricity, Dubai Uluslararası Fuar 
Merkezi’nde gerçekleşti. 2-4 Mart 

tarihleri arasında gerçekleşen fuarda; 22 
ülkeden elektrik, elektronik ve aydınlatma 
sektörünün öncü isimleri yerini aldı. Binlerce 
profesyonelin bulunduğu fuarda jeneratör 
pazarının lider markası Aksa Jeneratör de 
katılım sağladı. Global enerji sektörünün 
öncü isimlerini bir araya getiren Middle East 
Electricity Fuarı ile ilgili açıklama yapan Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Sektördeki 
yenilik ve gelişmeleri yakından takip etme 
fırsatı tanıyan fuarlar yurtdışı pazarlarını da 

görme imkanı sağlıyor. Türkiye’de jeneratör 
sektörünün öncü isimlerinden biri olarak 
fuarda ürünlerimizi ve kalite anlayışımızı 
katılımcılara anlatma fırsatı yakaladık. 
Fuarlar, ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışından 
her kesime ulaştırmanın yanı sıra marka 
değerine de katkı sağlıyor. Genel olarak 
mevcut pazar şartlarını öğrenme ve fırsatları 
değerlendirme açısından da bizim için önem 
taşıyor” ifadesini kullandı.

Ortadoğu’nun en 
büyük elektrik 
fuarı Middle East 
Electricity 40. 
kez Dubai’de 
ziyaretçilere 
kapılarını açtı. 2-4 
Mart 2015 tarihleri 
arasında gerçekleşen 
fuarda Aksa 
Jeneratör yoğun 
ilgiyle karşılandı.

AksA JEnErATÖrün EnErJisi orTADoĞu’DA



Kesintisiz Tüketiminize göre hediye jeneratör
kazanabileceğiniz tarife.

Değişmeyen oranla
indirimli tarife.

Elektriğe zam gelse bile
zamdan etkilenmeyen tarife.

İlk ay elektrik faturası
ödemediğiniz tarife.

1Fatura1Fidan Adınıza dikilecek �danlarla doğaya
katkı sağlayabileceğiniz tarife.

EPDK tarafından belirlenmiş olan standartlara göre, aylık elektrik fatura tutarı ortalama 130 TL (yıllık 4000 kWh) ve üzerinde 
olan mesken ve işletmeler serbest tüketici olarak elektrik tedarikçisini seçme hakkına sahiptir. Aksa Elektrik Satış A.Ş.’nin 
serbest tüketicilere sunduğu tarifelerden (Kesintisiz AKSA, 1 Fatura 1 Fidan AKSA, Sürekli AKSA, Merhaba AKSA, Zamsız AKSA) 
aylık 10.000 kWh altı tüketimi olan ticarethane ve mesken aboneleri faydalanabilirler. AKSA, tarifelerde değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Detaylı bilgi için: 444 4 610



AKSA FUAR
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K
onaklama ve ağırlama ekipmanları sektörünün en 
büyük buluşma noktası olan Uluslararası Konaklama 
ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı, 21-24 Ocak 
tarihleri arasında gerçekleşti. Bu yıl fuarda iki 

günde 24 bin sektör profesyoneli ağırlandı. Toplamda ise 408 
katılımcı firma ve 3 bin 500 markanın ürünlerini sergilediği 
fuar, metrekare olarak yüzde 26 büyüme sağladı. Türkiye’den 

ve dünyadan binlerce profesyonelin katılım gösterdiği fuarda 
jeneratör pazarının lider markası Aksa Jeneratör de yerini aldı.
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “Uluslararası Konaklama 
ve Ağırlama Fuarı, sektörümüzde söz sahibi olan binlerce 
profesyonele ev sahipliği yapıyor. Bu sayede ürünlerimizi 
tanıtma fırsatı yakalarken, partnerlerimizin de ürünlerimizi 
deneyimlemesini sağlıyoruz’’ ifadesini kullandı.

Uluslararası Konaklama ve Ağırlama 
Ekipmanları İhtisas Fuarı’nda Aksa, 
ürünlerini yurt içi ve yurt dışından 
her kesime tanıttı. 

AksA, 
konAkLAMA 
FuArI’nDA

K       
onya 13. Uluslararası Tarım Fuarı; Konya Tarım 
2015, Konya Ticaret Odası – TÜYAP Konya 
Uluslararası Fuar Merkezi ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Bu yıl 13.’sü düzenlenen Konya Tarım 

2015 Fuarı, sektörün önemli temsilcilerini ve profesyonel 
ziyaretçileri bir araya getirdi. Konya Tarım Fuarı, 2014 yılında 
20 ülkeden 978 marka, 558 firma ve firma temsilciliğinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. Yurt içinden 74 farklı ilden, yurt 
dışından ise başta Ortadoğu, Orta Asya, Afrika, Kafkaslar ve 
Balkanlar olmak üzere 46 farklı ülkeden gelen toplam 203 
bin 121 ziyaretçiyi Konya’da buluşturmayı başardı. Önceki 
yıllarda büyük başarılarla gerçekleştirilen ve ülke genelinde 
büyük ses getiren fuarlardan aldığı güç ile bu yıl da fuara hem 
yurt içi hem de yurt dışından yüksek oranda katılım sağlandı. 
Bu buluşmada Aksa Jeneratör de bünyesinde yer alan ürünleri 
sergiledi. 

konyA TArIM 
FuArI’nDA AksA 
güCü
Konya Tarım 2015 Fuarı’nda 
jeneratör sektörünün lider markası 
Aksa da yerini aldı.
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H
astanelerde elektrik enerjisinin kesintisiz 
sağlanması, özellikle hayati öneme sahip 
acil müdahale gerektiren birimler açısından 
fazlasıyla önem taşıyor. Ameliyathaneler, yoğun 

bakım odaları, acil servisler ve laboratuvar gibi birimlerde, 
acil müdahale gerektirdiği için kesintisiz elektrik enerjisine 
sahip olunmasını zorunlu tutuluyor. Hastanelerde yaşanan 
elektrik kesintilerine karşı hastanelerin yüzde 70 oranında 
enerjisini sağlayacak güç için dizel jeneratör kullanılması 
gerekiyor. Türkiye’de hastanelerde sıklıkla yaşanan elektrik 

kesintileri ile ilgili olarak Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
“Hayatı olumsuz etkileyen elektrik kesintileri hastanelerde 
yaşandığı takdirde çözümünü de beraberinde getirmelidir. 
Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ve acil servisler 
hayati önem taşıdığından en ufak bir elektrik kesintisinde 
bile ciddi problemlerle karşılaşılabiliyor. Son dönemlerde de 
hastanelerde sıkça rastlanan kesintiler sonrası jeneratörlerin 
yetersiz kalması enerji güvenliğinin sağlanmasına daha büyük 
özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Dizel jeneratörler 
yüksek volt elektrik ihtiyacını karşıladığından hastane gibi 
hayati önem taşıyan yerlerdeki elektrik kesintilerinde hızlıca 
devreye girer. Jeneratörlerde kesintisiz enerji sağlayabilmek 
için jeneratörlerin düzenli olarak bakımının sağlanması 
gerekiyor. Jeneratör alırken servis sonrası hizmet konusuna 
hassasiyet göstererek, gereken tüm bakımları düzenli yapan 
doğru jeneratör markası tercih edilmelidir” ifadesini kullandı.

Elektrik ihtiyacının hayati önem taşıdığı 
hastanelerde, yüksek kalite ve kesintisiz enerji 
kullanımı büyük önem taşıyor. Her alanda olduğu 
gibi hastanelere de kesintisiz hizmet sunan Aksa 
Jeneratör, ihtiyaç türüne göre ürettiği jeneratörlerle 
hastanelerdeki hayati önemi ön planda tutuyor.

JEnErATÖr HAyATi ÖnEM TAŞIyor

Hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri ve acil 
servisler hayati önem taşıdığından en ufak bir 
elektrik kesintisinde bile ciddi problemlerle 
karşılaşılabiliyor.



G
üney Afrika’nın Cape Town şehrinde gerçekleşen 
fuarda çok sayıda uluslararası firmanın yanı sıra Aksa 
Jeneratör’de yer aldı. Enerji alanındaki en büyük 
fuarlardan biri olan etkinlikte Aksa Jeneratör standı 

yoğun ilgi gördü. Jeneratör kiralama alanında önemli yer tutan 
Afrika pazarına yönelik ciddi atılımlarda bulunan Aksa Global 
Rental Power’da Fuarda öne çıkan markalardan biri oldu. 

AKSA JENERİK 15

AKSA FUAR

Afrika’nın en büyük enerji fuarlarından biri olan ‘Power & Electricity World Africa’, 
24-25 Mart tarihleri arasında gerçekleşti. Aksa Global Rental Power’da, fuarda 
öne çıkan markalardan biri oldu. 

AksA, günEy AFrikA’DA DüzEnLEnEn 
‘poWEr & ELECTrICITy WorLD AFrICA’DA
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JEnErATÖr kirALAMADA 

IPP Konseptinde mobil olma özelliği ile kurulumu çok hızlı bir 
şekilde sağlanan ve 1 MW ile 150 MW güç aralığında istenilen 
güç kapasitesine göre seçilebilen dizel enerji santralleri 
çözümleriyle Aksa Global Rental Power, Dünya coğrafyasında 

bulunan tüm bölgelerin acil kısa ve orta vadeli enerji taleplerine, 
direk enerji satışı ve ya jeneratör kiralama yöntemi ile çok hızlı 
çözümler sunmaktadır. Gerek ülke bazında, gerekse de şirket 
bazında hizmet verilen tüm kiralama ve enerji satış projeleri, AGRP 
tarafından anahtar teslim olarak sonuçlandırılmakta, ayrıca tüm 
sistemler için bakım-onarım ve yedek parça temini Aksa Jeneratör’ün 
uzman saha kadrosu tarafından kesintisiz olarak sağlanmaktadır.
Aksa Jeneratör uzun yıllardan beri süregelen jeneratör alanındaki 
deneyimini, AGRP markasıyla tescilleyerek global kiralama 
pazarında yerini almıştır.

1995 yılından beri yurt içi ve yurtdışında jeneratör kiralama faaliyetlerinde 
bulunan Aksa Jeneratör bu alandaki tüm çalışmalarını Aksa Global Rental Power 
(AGRP) çatısı altında birleştirdi.

‘AksA’ güVEnCEsi

Türkiye’nin lider jeneratör markası 
Aksa jeneratör, doğaya dost 
yaklaşımlarla faaliyetlerini 
sürdürüyor. İSKİ Deşarj Kalite 

Kontrol Ruhsatına sahip Aksa Jeneratör, 
üretim tesislerindeki atık suları arıtma 
tesisinde arıttıktan sonra çevreye zarar 
vermeyecek şekilde İSKİ’ye deşarj ediyor. 
Ürettiği kabinleri boyamak için TGIC-FREE 
(Triglycidyl Isocyanurate) ve kurşun 
içermeyen polyester toz boya kullanarak 
hem insan sağlığını koruyor hem de çevre 
kirliliğinin önüne geçiyor. Dünyada yoğun 
biçimde yaşanan çevre sorunlarıyla ilgili 
Aksa Jeneratör üzerine düşeni yapıyor. 
Üretim esnasında havayı en az seviyede 
kirleten Aksa Jeneratör,  İstanbul Çevre 
ve Orman İl Müdürlüğü tarafından B 
grubu Emisyon İzin Belgesi’ne sahip. Aksa 
Jeneratör ’ün çevreyi korumaya yönelik 
yaptığı faaliyetlerini Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker; “Aksa Jeneratör olarak enerji 

desteği sağlarken çevreye zarar vermeden 
gelecek kuşaklara miras bırakmak için 
çalışıyoruz. Satışını gerçekleştirdiğimiz 
ürünlerin ambalaj, naylon ve koli atıklarını 
Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları 
Değerlendirme Vakfı ile sözleşme yaparak 
toplatıyoruz. Atık su arıtma tesisinde 
oluşan atık çamurları ise lisanslı tehlikeli 
atık bertaraf tesislerine gönderiyoruz. 
Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için 
üzerimize düşeni yapıyoruz” dedi.

Aksa Jeneratör, 
Ar-Ge yatırımlarıyla 
daha düşük yakıt 
sarfiyatlı, düşük ses 
seviyeli ve çevre 
dostu jeneratörleriyle 
yaşanabilir bir hayat için 
çalışıyor. Aksa Jeneratör, 
üretimde çıkan ambalaj 
atıklarını ve motor 
testlerinde çıkan atık 
yağları ayrı toplayarak 
lisanslı geri dönüşüm 
tesislerinde yeniden 
kullanıma kazandırıyor.

AksA JEnErATÖr’DEn ÇEVrEyE kEsinTisiz DEsTEk



Cummins and Aksa.
Built on a great working partnership

Cummins G-Drive partners with Aksa to give you all the power of the
Cummins global service network. So wherever you are in the world,
you benefit from Cummins’ in-depth expertise and 24/7 support all
from a single, seamless source.
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Türkiye genelinde 
yaşanan elektrik 
kesintileri maddi ve 
manevi anlamda hayatı 
olumsuz etkiledi. 
Kesintiler nedeniyle 
başta sanayi olmak 
üzere tüm iş kollarında 
elektrik kesintisinin 
Türkiye’ye saatlik faturası 
milyonlarca doları buldu. 
Üretimin durmaması adına 
birçok firma jeneratör 
kullanımına geçti.

Türkiye’nin dört bir tarafında 
yaşanan elektrik kesintileri maddi 
kayıpları da beraberinde getirdi. 
Kesintinin uzun saatler sürmesiyle 
birlikte çoğu üretici firma jeneratör 
bayilerinin kapısını çalarak jeneratör 
ihtiyacını karşıladı. Yaşanan 
elektrik kesintisinde jeneratör 
isteği için arayanların telefonlarına 
yetişemediklerini belirten Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker,  
“Elektrik kesintisi başladıktan bir 
süre sonra jeneratör satın almak için 
arayanların siparişlerine yetişemedik. 
Çağrı merkezlerimizi arayanların 
sayısı yüzde 500, web sitemizi 
ziyaret edenlerin sayısı yüzde 800 

arttı. Elektrik kesintisinden mağdur 
olan birçok üretici jeneratör satın 
almak için firmamıza yöneldi” dedi.

“Düzenli bakım şart”
‘’Enerji ihtiyacına uygun ve bakımı 
düzenli olarak yapılan jeneratörleri 
tercih etmek elektrik kesintilerinden 
doğan mağduriyeti azaltır’’ diyen 
Alper Peker,  “Bakımı düzenli yapılan 
jeneratörler kısa sürede devreye 
girerek hayatımızın bu şekilde 
olumsuz etkilenmesinin önüne 
geçiyor. Jeneratör satın alırken 
markanın yanısıra kaliteli satış 
sonrası hizmet veren firmalar tercih 
edilmeli. 



“Elektrik kesintisi esnasında 
çağrı merkezlerimizi 
arayanların sayısı yüzde 500, 
web sitemizi ziyaret edenlerin 
sayısı yüzde 800 arttı.”

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.

Merdiven altı ve markasız jeneratör 
satıcıları servis sonrası hizmet 
vermediğinden birçok sorunla 
karşılaşılaşılıyor. 

profesyonel hizmet 
Satış sonrası hizmet vermeyen 
firmalardan jeneratör alanlar 
yaşanan elektrik kesintisinde bize 
başvurdu. Biz de satış sonrası 
hizmet veren profesyonel ekibimizle 
elektrik  kesintisinde sorun yaşayan 
kişilere yardımcı olduk. Bu noktada 
jeneratörün kalitesi kadar satış 
sonrası hizmet ve bakımının da ne 
kadar önemli olduğu bir kez daha 
görülmüş oldu” dedi.
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Türkiye’nin ithalatçı 
firmalarına yönelik 
düzenlenen ödül töreninde 
65 kategoride toplam 195 
ödül sahiplerini buldu.

AksA, iHrACATIn yILDIzI oLDu

T
ürkiye’nin toplam ihracatının yüzde 30’unu 
gerçekleştiren ve altı birliği bünyesinde barındıran 
İMMİB, Türkiye ekonomisinde en büyük ihracat 
payına sahip firmalara İhracatın Yıldızları ödüllerini 

verdi. Hyatt Regency İstanbul Ataköy Otel’de gerçekleşen ödül 
töreninde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi ve ilgili Birlik Başkanları ödülleri sahiplerine dağıttı. 
Bu yıl sekizincisi düzenlenen törende Arçelik’in birinci olduğu 
Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar kategorisinde Aksa Jeneratör 
ikincilik ödülünü kazandı. 

‘ilk günkü heyecanla çalışıyoruz’
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker,  30 yıllık tecrübe ile 160 
ülkeye jeneratör ihraç ettiklerine dikkat çekerek, ‘’Türkiye’nin 
öncü jeneratör markası olarak uluslararası pazarlarda yoğun 
ve istikrarlı çalışırken, her zaman ilk günkü gibi heyecanla 
çalışıyoruz. Dünyanın yedi kıtasında her beş dakikada bir 
adet Aksa Jeneratör müşterilerimiz ile buluşuyor. Şirketimizin 
güvenilir marka imajını aynı istikrarla gelecek nesillere en 
doğru şekilde taşıyıp, ülke ekonomisine katkıda bulunmak için 
durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) tarafından düzenlenen 
‘İhracatın Yıldızları’ ödülleri sahiplerini buldu. Aksa Jeneratör ‘Elektrik ve Elektronik 

Ekipmanlar’ kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.



AksA JEnErATÖr En iyi 
DoosAn MüŞTErisi sEÇiLDi
Aksa Jeneratör, dünyanın en büyük motor üreticisi Doosan Motor Şirketi 
tarafından ‘2014 yılının en iyi müşterisi’ ödülünü kazandı. Güney Koreli firma, 
Aksa Jeneratör’ün dünya genelinde en fazla Doosan motorlu jeneratör satan 
firma olduğunu açıkladı.

U
luslararası pazarlarda en güçlü tedarikçilerle çalışan 
Aksa Jeneratör, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında 
da Doosan Motor Şirketi’nin en iyi müşterisi seçildi. 
Dünyanın en büyük motor üreticisi Güney Koreli 

Doosan, yıl içerisindeki satışlarından dolayı lider jeneratör markası 
Aksa Jeneratör’ü ‘yılın en iyi müşterisi’ ödülüne layık gördü. Müşteri 
memnuniyeti doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker konuyla ilgili olarak: “Müşteri odaklı ve 
güvenilir marka imajımız doğrultusunda Doosan gibi bizimle aynı yolda 
yürüyen firmalarla iş birliği yapmak marka gücümüze önemli katkı 
sağlıyor. İki yıldır Doosan tarafından Aksa Jeneratör’e verilen ödüller 
2023 hedeflerimize ulaşmada bizlere yol gösterecektir” dedi.

AKSA JENERİK 21
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AksA 
JEnErATÖr 
pAris’TE 
InTErMAT 
FuArI’nA 
kATILDI

U
luslararası İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, İnşaat 
Araçları ve Madencilik Makineleri Fuarı INTERMAT, Paris Nord 
Villepinte Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırladı. İş ve inşaat 
teknolojileri ile ilgilenenleri bir araya getiren INTERMAT Fuarı’na 

katılan 37 ülkeden biri de Türkiye oldu. 20-25 Nisan tarihleri arasında 
gerçekleşen fuarda Türkiye önemli bir başarıya da imza attı. İngiltere ve 
Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra en çok alana sahip üçüncü ülke Aksa 
Jeneratör ile Türkiye oldu. Birçok global markanın katıldığı Paris INTERMAT 
Fuarı’nda Türkiye’yi temsil etme geleneğini bozmayan Aksa Jeneratör, 
ürünleriyle ve standıyla yoğun ilgiyle karşılandı.

İnşaat sektöründe dünyanın üçüncü büyük fuarı 
INTERMAT, 20-25 Nisan tarihleri arasında Paris’te 
ziyaretçilerini ağırladı. Uluslararası markaların yer 
aldığı bu fuarda, Türkiye’den de enerji sektörünün 
önemli oyuncularından Aksa Jeneratör, yeni 
ürünlerini katılımcılara tanıtma fırsatı yakaladı.



Ç
anakkale savaşlarının yüzüncü yıl dönümünde 
ülkemize Avustralya ve Yeni Zellanda’dan misafir 
olarak gelip atalarını anmak isteyen Anzaklar, 
şafak ayininde buluştu. Dünyada ve ülkemizde 

jeneratör denilince akla ilk gelen marka olan Aksa jeneratör de 
bu anlamlı günde büyük bir misafirperverlik göstererek şafak 
ayininde binlerce Anzak’ı karanlıkta bırakmadı. Anzak koyu ve 
çevresinde her yıl düzenlenen anma törenlerinde ziyaretçilerin 
ihtiyacını karşılayacak bir elektrik sistemi bulunmuyor. Tören 
alanları jeneratörler tarafından üretilen elektrik enerjisi ile 
aydınlatılıyor. Bu yıl şafak vaktinde tören alanına kurulan dev 
ekranlarda Çanakkale Savaşı'na ilişkin belgesel ve filmleri 
izleyerek ayine başlayan Anzaklar, Aksa Jeneratör’ün özel 
olarak kurulumunu gerçekleştirdiği 32 jeneratör ile törenlerini 
gerçekleştirdi. Türk ve Anzak Şehitliklerinin de mevcut 
elektrik sisteminin yanı sıra Aksa Jeneratör’ün tedarik ettiği 
jeneratörlerle desteklenerek elektrik kesintisine izin verilmedi.

“Işıklarla karşıladık”
Aksa Jeneratör, Anzak anma töreninde 32 adet jeneratör ile 
birlikte toplamda 5500 kVA kurulu güç ile enerji ihtiyacını 
karşıladı. Daha önce de Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turnuvası, 
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Türk Hava Kuvvetleri 
100. Kuruluş yılı hava gösterisi etkinlikleri gibi önemli 
organizasyonları aydınlatan Aksa Jeneratör, Çanakkale 
Savaşları’nın 100. yılını da aydınlatarak andı.  Aksa Jeneratör 
Kiralama Genel Müdürü Murat Dönmez konuyla ilgili olarak 
şunları dile getirdi; “Anzak anma törenlerinin gerçekleştirildiği 
sahne ve alanlarda elektrik enerjisi zaruri bir ihtiyaç halindeydi. 
Çanakkale savaşının sonuçları itibariyle ortak duyguları 
paylaştığımız Türk ve Anzak şehitlerini anma törenlerinin 
olduğu böyle bir günde organizasyonu desteklemeyi görev 
bilerek, Türk ve Anzak Şehitlikleri’ni karanlıkta bırakmadık. 
Şafak Ayini için gelen binlerce Anzak’ı da Türk misafirperverliği 
ile ışıklarla karşıladık.”

Çanakkale savaşlarının 100. yıl dönümünde şafak ayini için 
Anzak koyunda bir araya gelen binlerce Anzak, Aksa’nın ışığıyla 

savaşta hayatını kaybeden atalarını andı.

ŞAFAk Ayini AksA 
JEnErATÖr iLE AyDInLAnDI
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AKSA ÜRÜN

Jeneratörü uzun süre sorunsuz, yüksek performans ile kullanabilmek ve ortaya çıkan arızaları giderebilmek için jeneratör 
bakımı önemlidir. Jeneratörlerde oluşabilecek arızaların önüne geçebilmek için ise periyodik olarak aylık ve yıllık olmak üzere 
bakımını yapmak gerekiyor. Bakım yapılmayan jeneratörler elektrik kesintilerinde hemen devreye giremediği gibi ömrü 
de azalıyor. Jeneratörde genel bakım yılda bir kez yapılmazsa motorda paslanmaya, devir daimde çürümeye ve radyatörde 

delinmeye yol açar. Jeneratörde maksimum fayda sağlayabilmek için satış sonrası hizmet veren markaları tercih etmek gerekir.  
Aksa Jeneratör, Türkiye genelindeki 300 çalışanı, 85 servis noktası ve yedek parça stoğu ile kalite standartlarında ve teknik 
talimatlara uygun garantili bakım hizmeti sağlıyor. Türkiye’nin yanı sıra jeneratör ihracatı yapılan her ülkede servis hizmeti veren 
Aksa Jeneratör, her kıtada bulunan bölge müdürlüklerine bağlı servis noktalarıyla satış sonrası desteğini sürdürüyor.

JEnErATÖrLErDE sATIŞ 
sonrAsI HizMETE DikkAT
Jeneratörün ihtiyaç halinde sorunsuz ve verimli şekilde çalışması için, her iki üç 
ayda bir düzenli olarak bakımının yapılmış olması gerekiyor. Jeneratör alırken 
kalite, marka, kullanım alanı ve motor gibi özelliklerin yanı sıra satış sonrası 
hizmetin de sorgulanması gerekiyor.





AKSA BİLİM TEKNOLOJİ & ENERJİ
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E
Sınırlı enerji kaynaklarının verimli biçimde 
kullanılması, enerji tasarrufu için oldukça 

önemli yer tutuyor. Birçok konuda yapılan 
tasarruflar bazen bilinçsizce kötü sonuçlar 

da doğurabiliyor. Tasarruf için yapmanız 
gerekenleri biliyor musunuz? 

vde ya da ofiste yapılan tasarruflar 
enerji verimliliği için büyük önem taşıyor. 
Çünkü enerji üretmek için kullanılan fosil 
kaynakları iklim değişikliğinden toprak 
kirliliğine kadar birçok olumsuz etkileri 
beraberinde getiriyor. En fazla tasarrufu 
evlerimizde günlük yaptığımız işlerle 
gerçekleştirebiliyoruz. Yemek yaparken 
ya da günlük yaşantımızda bazı noktalara 
dikkat ederek, enerji tasarrufunu 
sağlayabiliyoruz. Gaz, buhar, ısı, hava ve 
elektrikteki enerji kayıplarını önlemek, 
doğal yaşam için büyük önem taşıyor. 

Enerji tasarrufu doğanın dengesini 
korumak kadar ev ve ofislerdeki maddi 
tasarruf için de oldukça önemli. Örneğin 
iki lambadan birini söndürerek ve daha 
az enerji tüketen teknolojik lambaları 
kullanarak tasarruf sağlayabilirsiniz. 
Bunun dışında, yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki, normal şartlarda oda 
sıcaklığı oturma odaları için 19-21, yatak 
odaları için ise 16-18 derece aralığında 
değişiyor. Yani yapacağınız 1 derecelik 
tasarrufla bile yakıt tüketiminde yüzde 7 
tasarruf sağlayabiliyorsunuz.

ENERJİNİZİ	
VERİMLİ	
KULLANIN
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PRAtİK	ÖNERİLER

• Buzdolabınızı fırın gibi ısı üreten 
gereçlerden uzak tutun. 
• Buzdolabını güneşe maruz kalacağı bir 
yere koymayın.
• Çamaşırlarınızın kiri az ise ekonomik 
programda yıkayın.
• Ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika 
önce ütünüzü fişten çekiniz.
• Fırınınızda yiyecek pişirirken fırın 
kapağını gereğinden fazla açmayınız.
• Aydınlatma için florasan lamba 
kullanın.

NEdEN	ENERJİyİ	VERİMLİ	
KULLANMALIyIZ?

• En önemli enerji kaynağı 
olan petrol ve kömür gibi fosil 
yakıtlar hızla tükeniyor.

• Enerji üretim ve tüketim 
süreçlerinde ortaya çıkan 
sera gazı küresel ısınma ve 
iklim değişikliğinin en önemli 
nedenleri arasında gösteriliyor.

• Tasarruf yaparak evimizde ve 
ulaşımda tükettiğimiz enerjinin 
faturası ile aile bütçemize çok 
daha fazla katkı sağlayabiliriz.



B
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Bahar aylarını 
geride bırakıp 
yavaş yavaş 
güneşe kendimizi 
bırakmaya 
başladık. 
Rengarenk 
çiçekler ve 
sıcacık esen 
rüzgar içimizi 
kıpır kıpır yapsa 
da bazı insanlar 
için bu durum 
depresyona 
neden olabiliyor. 
Bunu atlatmak 
ise zihninizde 
ve yaşam 
enerjinizde 
bitiyor.

ahar ve yaz ayları birçok insan için çok daha fazla 
seviliyor. Çünkü yaz demek tatil demek ve rengarenk 
çiçekler demek! Ancak bazı insanlar bu süreçte kendi 
içine kapanıyor, stresli zamanlarını depresyon olarak 
nitelendirebiliyor. Bu duruma da bahar depresyonu 
deniliyor. Bahar depresyonu her yıl aynı zamanlarda 
tekrar eden bir depresyon çeşidi olarak biliniyor.  Bu 
süreçte yakınlarınıza karşı daha anlayışlı olmanız 
önemli. İnsanlar depresyondayken yaşadığı olaylar, 
olumlu olsa dahi kendini depresif hissedebiliyor.

 BAHAR DEPRESYONU 
KİŞİLİĞİNİZİ     
	 					ETKİLEMESİN

Belirtileri neler?
Yaşadığınız kaygılı ve endişeli durumlar, uyku bozuklukları, 
asabilik, telaşlı olma durumu, kilo kaybı, iştah kapanması veya 
açılması bahar depresyonu belirtileri arasında sayılıyor. Kaygılı 
ve endişeli olma durumu, uyku bozuklukları, asabilik, telaşlı 
olma gibi semptomlar iki haftadan fazla sürdüğü takdirde, bir 
uzmanla görüşmek gerekiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda 
depresyon tedavi edilmediği takdirde tekrarlama şansının 
arttığı da biliniyor. Yaşadığınız sıkıntıların başka bir psikiyatrik 
hastalığın habercisi olup olmadığını öğrenmek de önemli.
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Bahar depresyonu her yıl 
aynı zamanlarda tekrar 
eden bir depresyon çeşidi 
olarak biliniyor. İnsanlar 
depresyondayken yaşadığı 
olaylar, olumlu olsa dahi 
kendini depresif hissedebiliyor.

• Güne taze besinlerle 
başladığınız bir kahvaltı, 
şekeri dengelediği için 
ani ruh hali değişimlerini 
engelleyecektir.

• Günde 30-40 dakikanızı 
egzersize ayırın.

• Paketli gıdalar yerine taze 
sebze, meyve tüketimine 
özen gösterin.

• Günde 3 litre su için
• Geleceğin kaygısını 

yaşamak yerine 
sürprizlerin güzel 
olduğunu düşünün.

Aşağıdaki maddelerden beşini 2 hafta 
boyunca yaşıyorsanız depresyonda 
olabilirsiniz. Bu durumda uzman bir 
doktora görünmek sizi rahatlatacaktır.

• Üzgün ve boş hissetme
• Nedensiz kilo alma veya kaybetme
• Uykusuzluk veya aşırı uyuma
• Yersiz aşırı hareketlilik veya 
uyuşukluk
• Sürekli ve nedensiz yorgunluk, 
bitkinlik ve enerji kaybı
• Değersizlik ve suçluluk duyguları
• Düşünme ve konsantre olma 
yetisinin azalması, kararsızlık
• Ölüm ve intihar düşünceleri, intihar 
planları yapma
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AKSA HOBİ

Buz üzerinde yapılan bir çeşit taş kaydırma sporu olan Curling, İskoçya ve 
Kanada’da kışın buz tutan göller üzerinde oynanan bir oyun olarak biliniyordu.  

Artık günümüzde olimpik bir takım oyunu olan Curling,  özel buz pistleri üzerinde  
4 oyuncu, 2 takım ile oynanıyor.

STRATEJİNİ ASLA KAYBETME
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CuRLINg TAşI vE SüpüRgESİ
Curling taşı ilk başlarda İskoçya’nın Craig adasında bulunan özel 
bir taştan yapılıyordu. Ancak o adanın koruma altına alınmasının 
ardından bu taşa özel granitler yapıştırılarak farklı bir yüzey 
oluşturuldu. Bu taşı pistte istenilen yönde hareket ettirmek için 
de süpürge adı verilen bir fırça kullanılıyor. Oyuncular taşın daha 
uzun bir yol almasını sağlamak için ringdeki buz parçalarından 
faydalanabiliyor. Curling oynarken uygun bir ayakkabı ve eldiven 
kullanılıyor. Kıyafet olarak ise takım forması giyiliyor.

Daha çok İskoçya’da bilinen ve yaygın olarak 
oynanan Curling, artık ABD, Kanada, İngiltere, 
Fransa, İsveç ve İsviçre gibi kuzey ülkelerinde 
de en çok sevilen ve oynanan sporlardan biri 
haline geldi. Takım halinde oynanan Curling, 
4 oyuncu, 2 takım ve 10 raunttan oluşuyor. 
Oyunun amacı, granitten yapılmış olan dairesel 
taşı, buz üzerinde kaydırarak hedef merkezinde 
durdurmak. Bunu yapmak göründüğü gibi kolay 
değil tabii. Oyunun detayları ise şöyle; üzerinde 
tutma kulpu bulunan 19 kilo ağırlığındaki bu 
taşı, buz üzerinde iç içe geçmiş halkalardan 
oluşan hedefe en yakın hangi takım atabilirse 
o takım kazanıyor. Oyuna başlarken ilk taşı 
hangi takımın atacağı ise kurayla belirleniyor. 
Her takıma 73 dakikalık bir süre veriliyor. Bu 
oyunda hakem yok. Puanlama ise şu şekilde 
yapılıyor. Hedefe rakibin taşından daha yakın 
noktada duran her taş için bir puan veriliyor. 



BAHARI 
MUTLU

KARŞILAYIN!
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Kış mevsimini geride 
bıraktığımız bu günlerde 

havalar ısınmaya, çiçekler 
rengarenk görüntüsüyle bizi 
selamlamaya başladı. Ancak 
bahar gelirken, alerjisini de 
getirmeyi unutmadı. Peki, 

bu durumdan en kolay nasıl 
korunabiliriz?

ahar aylarında açan çiçeklerle birlikte polenler de açığa çıkmaya başlıyor. 
Atmosfere yayılan polenler, ağızdan ve burundan ciğerlerimize kadar ulaşıyor. 
Özellikle bu polenler, rüzgarlı havalarda daha da çok havaya dağıldığından 
şikayetler de bir o kadar artış gösteriyor. Özellikle astım hastalarının çok daha 
dikkatli olması gereken bu zamanlarda, polenlerin en aktif olduğu sabah ve 
akşam saatlerinde dışarı çıkmamak astım krizi gibi nöbetlerden korunmak için 
önem taşıyor. Alerjik rahatsızlıklar diğer hastalıklara göre çok ağır sayılmasa da 
kişiyi son derece rahatsız edebiliyor ve bu durum insanların uyku bozukluğu, 
yemek yeme gibi alışkanlıklarını olumsuz etkiliyor. İş ortamında ya da okulda 
işgücü kaybına yol açabilen bu hastalıklarda vücut direncini korumak gerekiyor. 
Vücut direncini koruyacak yeterli protein almaya dikkat ederek, C ve E vitaminli 
besinleri sıklıkla tüketmek gerekiyor. 

NAsIL ANLAŞILIR?

• Hapşırma nöbetleri geçiriyorsanız.
• Burun tıkanıklığı yaşıyorsanız.
• Burunda sürekli akıntı oluyorsa.
• Gözlerde kaşıntı ve sulanma 

oluyorsa.
• Burunda, dudakta, damakta ve 

boğazda kaşıntı meydana geliyorsa.
• Öksürüğünüz varsa.
• Baş ağrısı çekiyorsanız.
• Gözaltlarında morluk görülüyorsa.
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“Yağmurlu havalarda 
polen miktarı 
azaldığından alerjisi 
olan kişiler çok daha 
rahat eder.”

KeNdiNizi KoRuYuN!

• Tozlu ve polenli ortamlarda bulunmak 
durumunda kaldıysanız mutlaka maske kullanın. 

• Polenler genellikle sabah ve akşam saatlerinde 
arttığından bu saatlerde dışarı çıkmamaya çalışın.

• Düzenli olarak el ve yüzünüzü yıkayın 
vücudunuza girmek üzere olan polenleri 
engelleyin.

• Toz barındırabilecek tarzda kilim, halı gibi ev 
eşyalarını kullanmayın.

• Rüzgarlı havalarda dışarı çıkmamaya çalışın.
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DÜNYADAN CENNET KÖŞELER; 

ŞELALELER
Her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turistin ziyaret ettiği muhteşem 

şelaleler, doğal kaynak olması nedeniyle çekim bölgesi olma özelliklerini hiç 
kaybetmiyor. Bu doğa harikaları, asaletle taşıdığı ihtişamı, görenleri doğanın gücü 
karşısında hayrete ve hayranlığa sürüklüyor. İnsanın kendini bakmaktan alamadığı, 

kendinizi cennetten bir kesitte hissettirecek bu yerler, görenleri büyülüyor. 
Şelalelerin muhteşem manzaraları saatlerce sıkılmadan izlenebilir, buz gibi suların 

yüzünüze damla damla vurmasıyla unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.
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ANGEL ŞELALESİ
Dünyanın en yüksekten dökülen şelalesi, 
Venezuela’daki ‘Angel Şelalesi. Şelale 20. 
yüzyılın başlarında Ernesto Sánchez La 
Cruz tarafından keşfedilse de adını macera 
sever pilot Jimmie Angel’ın soyadından 
alıyor. Görüntüsüyle sonsuzluğu andıran 
şelale, dünyanın keşfedilecek daha birçok 
yeri olduğunun habercisi niteliğinde. Angel 
Şelalesi’nin suları en uçtan tabana doğru 
807 metre boyunca hiçbir engele çarpmadan 
ilerliyor ve suların yolculuğu Churun Nehri’nde 
son buluyor.

NİAGARA ŞELALESİ
ABD’nin New York eyaletinde bulunan Buffalo 
şehrinin Kanada ile buluştuğu yerde bulunan 
Niagara, iki ülke arasında adeta sudan doğal 

bir sınır oluşturuyor. Üç büyük şelaleden 
oluşan nehrin en büyüğü olan Niagara, Kuzey 
Amerika’nın en büyük şelalesi olma özelliğini 

taşıyor. 10 bin yıl önce Kuzey Kutbu’nda meydana 
gelen buz kütlelerinin çöküşüyle meydana 

gelen şelale, ‘at nalı’ şeklinde olduğu için bazıları 
tarafından kutsal kabul ediliyor. ‘Welland Kanalı’ 
üzerinden şelalenin çevresini büyük teknelerle 

dolaşmak mümkün. Her yıl 20 milyon turist 
tarafından ziyaret edilen bu doğa harikası şelale, 
aynı zamanda dünyada ters akan tek şelale olma 

özelliğini de taşıyor.
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VICTORIA ŞELALESİ
Dünyanın en görkemli şelalelerden ‘Victoria’, Niagara 
Şelalesi’nin iki katı büyüklüğüne sahip ve Zimbabwe-
Zambiya sınırı boyunca 1 mil uzunluğunda devam 
ediyor. Şelale, Afrika’da yer almasına rağmen, İngiltere 
Kraliçesi’nin ismini taşıyor. Victoria, UNESCO Dünya 
Mirasları Listesi’nde de yer alıyor. 

HAVASU KANYONU
Dünyada en çok ziyaret edilen ve en fotojenik kanyonlardan biri olan 

‘Havasu Kanyonu’, erozyon sonucu ortaya çıkmış. Kuzey Amerika’nın doğa 
harikası olarak ziyaretçi akınına uğrayan Havasu Kanyonu, mavinin en 

güzel tonunu içinde barındıran şelaleleriyle görülmeye değer. Kanyonun 
bulunduğu bölge Kızılderililere ev sahipliği yapmış ve kanyona adını 
verenler de onlar olmuş. Hiçbir kara aracı kanyona giremiyor, sadece 

yürüyerek ya da hayvan sırtında Havasu’ya ulaşılabiliyor. 
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PLITVICE GÖLÜ
Hirvatistan’da Plitvice milli parkı içerisinde yer alan ‘Plitvice’,  Güneydoğu Avrupa’daki en eski ve dünya koruma listesine giren ilk 
milli parktır. Plitvice Gölü, UNESCO listesinde bulunan en popüler milli parklar arasında yer alıyor. Hırvatistan’ın Zagreb ve Zadar 
şehirleri arasında bulunan Plitvice, yaklaşık 20 hektarlık bir alanda ağaçlar, göller ve şelalelerden oluşuyor. Orman içindeki gölün ve 
bunları besleyen şelaleleri ile köpüklü akarsuların oluşturduğu manzara insanı huzura sürükleyecek güzelliklere ev sahipliği yapıyor. 

IGUAZU ŞELALESİ
Dünyanın yedi doğa harikası arasında yerini alan ‘Iguazu’, Rio’da bulunuyor. 
İguazu ve Parana ırmaklarının Arjantin-Brezilya sınırındaki birleşme noktasının 
23 km yukarısında yer alıyor. Irmağın Arjantin’deki yarısında yer alan San Martin 
Adası’ndan bakıldığında, şelalenin Arjantin’de kalan bölümü bütün güzelliğiyle 
gözler önüne seriliyor. 
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HAYALLERİN ŞEHRİ: 
RIO DE JANEIRO
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HAYALLERİN ŞEHRİ: 
RIO DE JANEIRO
Dünyada kültürüyle, tarihiyle, yemekleriyle, 
insanlarıyla ya da yaşayış biçimleriyle sizi etkisinde 
bırakacak mutlaka görmeniz gereken yerler var.
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Nasıl Gidilir?
Rio’ya İstanbul’dan direkt bir uçuş 
olmadığından Avrupa ülkelerinden aktarma 
yaparak Rio’ya ulaşabilirsiniz. 

Ne Yenir?
Her zevke ve her bütçeye uygun yemekler 
bulabileceğiniz Rio, çok fazla kültüre ev 
sahipliği yaptığından ülke mutfağı da 
oldukça zengin. En çok tüketilen gıda 
kırmızı et olduğundan çok sayıda et yemeği 
tadabilirsiniz. 

Ne Alınır?
Alışveriş için çok fazla alternatifi bulunan 
Rio’da, biraz para harcayıp en seçkin 
mücevherlerin sahibi olabilirsiniz. Özellikle 
akşam saatlerinde açılan tezgahlarda, el 
yapımı orijinal kolyeler, tropikal hayvan 
figürleri bulunan oymacılık sanatının 
en ilginç örnekleri özel hediye olarak 
alınabilir. Bunların dışında brezilya futbol 
takımı forması, kahve çeşitleri ya da renkli 
tişörtler Brezilya’dan hatıra en güzel hediye 
alternatiflerinden.
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Brezilya’nın en büyük şehirlerinden biri 
olan Rio de Janeiro, diğer şehirlerden 
farklı olarak kendine özgü kültürü, 
aksanı ve yaşam tarzıyla oldukça 
özgün bir şehir. Aynı zamanda buradaki 
Rio’lulara Cariocas da deniliyor. 
Kendilerine has aksanları olan Rio’da 
konuşulan Portekizce, Brezilya’nın 
diğer şehirlerinde aksan ve kelime 
olarak farklılık gösteriyor. 
Rio’lular özgün tarzlarıyla turistlerin 
oldukça ilgisini çekiyor. Buna 

verebileceğimiz en iyi örneklerden 
biri, Rio erkekleri plajda peştamal 
üzerine oturmuyor. Çünkü Rio 
erkekleri gerekirse kuma oturur ilkesini 
benimsiyor.
Rio aynı zamanda diğer ülkelere 
kıyasla en fazla ırk çeşitliliğine sahip 
şehir olma özelliğini de taşıyor. Rio’da 
yaşayan insanların büyük bölümü 
beyaz ırka sahip. Ancak diğer insanlar 
çoğunlukta kahverengi tenli, bunlar 
Avrupa, Afrika ve Amerika yerlisi. 
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“Neden hayallerin şehri Rio?” diye merak 
ediyorsanız söyleyelim. Buradaki birçok güzellik 
dünya mirasları listesine girmiş durumda. 

COpACAbANA pLAJI
Copacabana Plajı, dünyanın en bilinen 
plajlarından biri. 4 kilometre uzunluğundaki bu 
plaj, sörf yapanların da tercihi oluyor. Denizinin 
güzelliği kadar plajın kordon tasarımı da yerli ve 
yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Roberto Burle 
Marx tarafından tasarlanan bu kordon, siyah ve 

beyaz renkli, geometrik dalgalı bir görünüme 
sahip. Sahil boyunca etrafınızda görebileceğiniz 
etkinlik alanları, kafeler ve restoranlar çok şık. 
Plaja geldiyseniz yemeden dönmemeniz gereken 
bir şey var o da ‘Globo bisküvileri.’ Sadece Rio 
plajlarında satılan bu bisküviler Rio kültürel miras 
listesinde yer almış bir bisküvi.

İsA HEYkELİ
Corcovado tepesinde bulunan İsa heykeli, 
dünyanın 7 harikasından biri. Bu heykeli görmek 
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“Neden hayallerin şehri Rio?” diye merak 
ediyorsanız söyleyelim. Buradaki birçok güzellik 
dünya mirasları listesine girmiş mekanlarla dolu.”

için dünyanın dört bir yanından gelen turistler, bu 
muhteşem işçiliğin ve muazzam görüntünün karşısında 
ortak bir görüş belirtiyor “iyi ki geldik!”
Bu tepeye Corcovado Tren İstasyonu’ndan tren 
yoluyla geçebiliyorsunuz. Tabii egzotik maceraların 
peşindeyseniz ve biraz da cesaretiniz varsa, şehrin 
içindeki yağmur ormanları olarak bilinen Tijuca 
ormanlarından geçerek tepeye ulaşabilirsiniz. 
Corcovado tepesi ve treni her zaman kalabalık 
ve oldukça yoğun ilgi gören yerlerden biri. Trenle 
yaklaşık 20 dakikalık yolculuk sonrasında sizi uzun bir 
basamaklar ve yorgunluğunuzu unutturacak nefis bir 
manzara bekliyor.

bOtANİk bAHçEsİ
Egzotik yerlerin, yeşil ve mavinin uyumuna 
bayılıyorsanız Botanik Bahçesi’ni görmeden dönmeyin. 
Brezilya’nın yağmur ormanlarını oluşturan ağaç ve 
bitki türleri bu bahçede yer alıyor. Muazzam görünümü 
ve çeşitli bitkileriyle buraya hayran kalacaksınız.
 
RIO kARNAvALI
Her sene ocak ve şubat aylarında yapılan bu karnaval, 
ziyaretçilerine öncesinde yapılan hazırlıklarla ve 
görsel şölenle muhteşem bir hafta yaşatıyor. Karnaval 
öncesinde samba okulları, 1 sene boyunca provalar 
yapıyor ve karnavalda yarışıyorlar. Karnaval gösterileri 
Sambadrome’da yapılıyor. Bunun dışında birçok plaj 
ve çeşitli mekanlarda partiler düzenleniyor. Eğer 
tatiliniz bu karnavala denk gelmiyorsa üzülmeyin! 
Çünkü karnaval gösterileri yapan bazı kulüpler de var 
buralarda şovların benzerini izleyebilirsiniz.
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 Ferhat Aksoy’un Brezilya seyahatinden paylaşım

SoSyal Medyada aKSa
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AKSA KÜLTÜR - SANAT / KİTAP

En KaranlıK arzu 
Ölümlülere ait zevkleri tadabilmek 
için cennetten vazgeçen bir melek ve 
arzularını onunla keşfeden ölümsüz 
bir savaşçı… Sevinç Seyla Tezcan’ın 
Türkçeleştirdiği bu kitap sürükleyici 
hikayesi ve bambaşka karakterleriyle 
sizi gerçek dünyadan alıp aşkın içine 
bırakacak. Kitapta, haftalarca etrafında 
görünmez bir dişinin varlığını hisseden 
ölümsüz savaşçı Aeron, bu yaratığın, 
kendisini öldürmekle görevlendirilmiş 
melek-iblis celladı Olivia olduğunu 
keşfeder. Genç kadın, görevini yerine 
getiremediği için cennetten kovulmuş 
ve ölümsüzlüğünü kaybetmiştir. 
Aeron, Olivia’nın hikâyesine inanıp 
ona kalbini kaptırdığı takdirde herkesi 
tehlikeye atacağını bilse de bu 
olağanüstü mavi gözlü ölümlü, onun 
en karanlık arzusunu çoktan ortaya 
çıkarmıştır. Aeron, sorumlulukları ve 
onu içten içe tüketen arzusu arasında 
kalır ancak yenmesi gereken bir 
düşmanı vardır ve sadık iblisi, Olivia’yı 
savaşçının hayatından uzaklaştırmakta 
kararlıdır. Üstelik genç kadının yerine 
getiremediği görevi tamamlamak 
için gönderilmiş başka bir cellat da 
peşindedir…

Kuralsız
Aksiyon seviyorsanız elinizden 
bırakamayacağınız bir kitapla 
tanıştıralım sizi; Kuralsız… 
Veronica Roth’un kaleme aldığı, 
Uğur Mehter’in Türkçeleştirdiği bu 
kitap sizi ve iç dünyanızı derinden 
etkileyecek. 
Kitabın konusunda seçimler var 
ve her seçimin de amansız bir 
sonucu… Tris sevdiklerini ve 
kendini kurtarmak zorunda. Ancak 
hayatında üzüntü, fedakarlık, 
kimlik, bağlılık, kurallar ve aşkla 
ilgili sorunlarla boğuşurken bu 
hiç de kolay olmayacak. Üstelik 
Tris’i bekleyen bir savaş var ve 
herkes tarafını seçmek durumunda. 
Ancak geri dönüşü olmayan bir 
yola giriliyorsa, zafer getireceğine 
inanılan seçim, tüm hayatı altüst 
edebilir.

uyKusuzlar
İnci Aral, ‘Uykusuzlar‘da 
hızlı toplumsal 
savrulmalardan bireylerin 
payına düşenleri anlatıyor. 
Okuduğunuz her 
sayfada kendinize dair 
bulabileceğiniz bilgiler, 
belki de hayat akışınızı 
değiştirecek.
Sevinçleri, düşleri, umutları 
budanan insanlar, hüzünle 
ve sağır bekleyişler 
içinde yaşama tutunmaya 
çalışıyorlar. Hayatın 
gündemine yalnızlık, 
kaygı, korku ve kaçınılmaz 
biçimde uykusuzluklar 
hâkim olurken kimi 
içindeki aşkı sıcak tutmaya 
çabalıyor, kimi gecelerini 
her şeye rağmen gelecek 
düşleriyle dolduruyor. 
İnci Aral her zamanki 
akıcı, şiirsel anlatımı ve 
toplumsalla bireyseli iç içe kavrayan yazarlığıyla bitmemiş bir baskı döneminin 
ürkütülmüş, ezilmiş insanının ruh ve beden acılarına eğiliyor.
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Gece Takibi / 22 Mayıs 2015
Aksiyon ve heyecan; ‘Gece Takibi’ ile 
hayatınıza renk katmak için geliyor! Jaume 
Collet-Serra’nın yönetmenliğinde çekilen 
filmin oyuncu kadrosunda; Liam Neeson, 
Ed Harris ve Joel Kinnaman gibi başarılı 
oyuncular yer alıyor. Mafya babası Shawn 
Maguire’ın en iyi arkadaşı olan Jimmy, geçmiş 
günahları ve 30 yıldır sürekli kendisini takip 
eden dedektif polis tarafından esir alınır. 
Son zamanlarda sadece viski içerek teselli 
bulan Jimmy, kendisinden uzun zaman önce 
uzaklaşan oğlu hedef haline geldiğinde, suç 
dünyasındaki ailesi ve Jimmy’i uzun zaman 
önce terk eden gerçek ailesi arasında bir 
seçim yapmak zorunda kalır. Jimmy, artık 
yalnızca oğlunun yaşadığı kader çıkmazında 
onu korumak için çaba sarf eder. Jimmy’nin 
kafasını çevirebileceği hiç bir güvenli yön 
kalmamışken işleri doğru tamamlayabilmesi ve 
yalan sadakatleri fark edebilmesi için sadece 
bir gecesi vardır.

Ali Yorgancıoğlu yönetmenliğinde çekilen ‘Hayalet Dayı’, 
Esra Kervancıoğlu, Ülkü Duru, Ozan Özcan, Caner Özyurtlu, 
Settar Tanrıöğen gibi oyuncu kadrosuyla komedi severlere 
unutulmaz bir seyir keyfi yaşatmayı hedefliyor. 
Aşırı ucuz, mobilyalı, köhne bir konak bulan Ozan ve 
Caner’in bu durumla ilgili mutlulukları sadece bir gece 
sürer. İki kişi girdikleri evde üç kişi olarak kahvaltıya 
oturan gençler, daha önce benzerini görmedikleri bir 

‘Dayı’ ile tanışırlar. Bu olağanüstü durum karşısında ilk 
başta dehşete düşen iki arkadaş, kısa bir süre sonra evin 
asıl sahibi olan ‘Hayalet Dayı’ ile arkadaş olur. Türlü türlü 
huyları olsa da oldukça sevgi dolu olan bu dayıya alışan 
gençler, kısa zaman sonra kendilerini ‘Hayalet Dayı’nın 
derdine çare aramaya adar ve onu huzura kavuşturmak 
için kolları sıvar. Bu keyfili komedi filmine siz de 
bayılacaksınız.

HayaleT Dayı / 29 Mayıs 2015
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MaVi seyyaHlaR: ROMaRe beaRDeN Ve 
beDRi RaHMi eyÜbOĞlU’NUN saNaTı

 “Mavi Seyyahlar: Romare Bearden ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 
Sanatı” adlı sergi; 15 Nisan - 17 Mayıs 2015 tarihleri arasında 

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun İstiklal Caddesi’nde yer 
alan Sismanoglio Megaro binasında sanatseverlerle buluşacak. 

Sergi, birbirlerinin çağdaşı olan ve bir nevi evrensel bir Odyssesia 
izinde kendi geçmişlerinde yolculuğa çıkan iki sanatçıyı buluşturmayı 

amaçlıyor. 1911’de dünyanın farklı coğrafyalarında dünyaya gelen, 
1950’lerde kariyerlerinin en verimli döneminde Paris’in sanatsal 
ikliminde Matisse ile Picasso’nun işlerinden beslenen sanatçılar, 

yolları hiç karşılaşmasa da benzer arayışların peşinde unutulmaz işler 
üretiyorlar.  Columbia Üniversitesi Zora Neale Hurston İngiliz Dili ve 

Karşılaştırmalı Edebiyat Profesörü Dr. Robert G. O’Meally ve Columbia 
Global Centers | Turkey ve Columbia Üniversitesi doktor adayı Merve 

Tezcanlı İspahani’nin küratörlüğünde gerçekleşecek olan sergi,  çeşitli 
paneller ve etkinliklere de ev sahipliği yapacak. 

MiDilli, GiZli aHeNGiN aDası
Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun İstiklal Caddesi’nde 
yer alan Sismanoglio Megaro binası, 22 Mayıs-7 Haziran 
2015 tarihleri arasında Yunan fotoğrafçı ve seyahat 
yazarı Tzeli Hadjidimitriou’nun fotoğraf sergisine ev 
sahipliği yapacak. ‘Midilli, Gizli Ahengin Adası’ isimli sergi, 
sanatçının Midilli adasındaki anılarını yansıtan eserlerden 
oluşuyor. Sergide Yunan fotoğrafçı ve seyahat yazarı 
Tzeli Hadjidimitriou, doğduğu ve yaşadığı Midilli’nin çeşitli 
anlarını, modern fotoğrafçılığın sunduğu imkanlara kendini 
kaptırmadan paylaşıyor. Ailesi Anadolu’dan gitmek zorunda 
bırakılmış bir sanatçının, iki toplumu Midilli’nin ‘gizli ahengi’ 
üzerinden bir araya getirme çabasını yansıttığı fotoğraflarını 
şu şekilde anlatıyor: “Amacım, kaybettiğimiz evlerimizin 
hatıralarını paylaşmak; bizi özgürleştiren, buluşturan, 
iyileştiren yeni bir yol aramak.”

Siz; Aksa Jenerik ile ilgili görüşlerinizi sosyal medyada paylaşın biz dergimizde yayınlayalım. 
Bizi, www.aksa.com.tr, facebook.com/aksapowergen, twitter.com/aksapowergen ve 

linkedin.com/aksa-power-generation üzerinden takip edebilirsiniz.
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