
DÜNYA İÇİNDE 
BAMBAŞKA BİR DÜNYA

GEZİ
EXPO 2016 ANTALYA’NIN 

ENERJİSİ AKSA’DAN

KURUMSAL
AKSA ENERJİSİ 

DÜNYAYA YAYILIYOR

KURUMSAL

KESİNTİSİZ DEMOKRASİYE
KESİNTİSİZ ENERJİ

AKSA JENERATÖR A.Ş. RESMİ HABER DERGİSİ www.aksa.com.tr 2016 / SAYI: 11AKSA JENERATÖR A.Ş. RESMİ HABER DERGİSİ www.aksa.com.tr MART-NİSAN 2015 / SAYI: 03



Visit us at  
www.perkins.com/power

partnership with Aksa,
Perkins provides dependable 

power solutions from 8-1875 kVA

Wherever you are in the world, Perkins engines are supported 
by our global service and parts network

Working in

06 June AKSA Perkins.indd   1 24/06/2016   16:21



A

ÖN
SÖ

Z
Sevgi ve Saygılarımla,

ilerliyoruz. Hindistan, Brezilya ve 
Avustralya’daki işletmelerimizi devreye 
alıp gelişimimizi Afrika’da; Güney Afrika 
ve Gana’da sürdüreceğiz. 
Aksa Jeneratör olarak dış pazarda 
büyümek öncelikli hedeflerimiz 
arasındaydı. Prensipli ve özverili 
çalışmalarımız sonucu bu hedefimize 
de ulaşıyoruz. Açıldığı günden bu yana 
binlerce misafiri ağırlayan Family 
Mall AVM, kesintisiz enerji hizmeti 
için Türkiye’nin lider markası Aksa 
Jeneratör’ü tercih etti. Kuzey Irak’ın 
Erbil şehrindeki en büyük AVM’sinin 
enerji ihtiyacını karşılayarak global 
anlamda hedeflerimize bir adım daha 
yaklaşmış olduk. 
Enerji piyasasında dünya dinamiklerini 
yakından takip ediyor ve yatırımlarımıza 
bu düzlemde devam ediyoruz. 
Bu yılın son çeyreğinde ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını 
artırmak ve Aksa Jeneratör’ü farklı 
ülkelere de duyurmak ise en büyük 
hedefimiz. Yaptığımız yatırımlar ve 
pazarlama faaliyetleriyle büyümemizi 
aralıksız sürdürerek dünyanın dört bir 
yanında enerji ihtiyacını karşılamaya 
devam edeceğiz.

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

“DIŞ PAZARDA BÜYÜMEK 
ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ 
ARASINDAYDI. 
PRENSİPLİ VE ÖZVERİLİ 
ÇALIŞMALARIMIZ SONUCU 
BU HEDEFİMİZE DE 
ULAŞIYORUZ.”

ksa Jenerik dergisini bu ayda bizden 
haberler, sektörel gelişmeler ve aktüel 
haberlerden oluşan zengin içeriğiyle 
sizlerle buluşturuyoruz. Aksa Jeneratör 
olarak kısa zamanda yine pek çok 
başarıya imza attık. Dergimizin yeni 
sayısıyla birlikte başarılarla dolu bu 
gelişmeleri de sizlere aktarmaktan 
mutluluk duyuyoruz.
Sizlerle paylaşacağımız ilk güzel 
haberimiz adım adım yükseldiğimiz 
“Capital 500”den… Net satış rakamlarına 
göre Türkiye’nin en büyük cirosuna sahip 
kuruluşlarının belirlendiği “Capital 
500” listesinde, geçen seneye göre 31 
basamak birden yükseldik. Her geçen 
gün yükselen başarı grafiğimiz İstanbul 
Sanayi Odası’nın hazırladığı, Türkiye’nin 
en büyük sanayi kuruluşları listesine de 
yansıdı. İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin 
en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 
45 basamak daha yükselerek 148. sırada 
yerimizi aldık.
Dünyada ilk 5 jeneratör üreticisinden 
biri olarak bu konumumuzu her geçen 
gün daha da ileriye taşımak için 
çalışıyoruz. Bugün 400 milyon dolar olan 
satışlarımızı 2025 yılında 1 milyar dolar 
olarak öngörüyoruz. Bunun için de yol 
haritalarımızı çıkardık ve kararlılıkla Visit us at  

www.perkins.com/power
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Capital 500 şirketleri 
arasında Aksa Jeneratör, 

geçen yıla göre 31 
basamak yükselerek 
205’inci sıraya çıktı.

“Fortune 500 Türkiye” 
araştırması sonuçlarına 

göre aksa jeneratör, 
1milyar liralık net 

satışla geçen yıla göre 
21 basamak yükseldi.

Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi 
ve Şehitler Mitingi’nin enerji 

ihtiyacını Aksa Jeneratör karşıladı. 
Milyonlarca kişinin katılımıyla 

gerçekleşen mitingde demokrasi 
coşkusu kesintisiz yaşandı. 

Çorlu Tarım 2016 Fuarı, 
bu yıl 9. kez kapılarını 
ziyaretçilere açtı. Çorlu 
Yeni Fuar Alanı’nda 
gerçekleşen fuarda, 
jeneratör sektörünün lider 
markası Aksa Jeneratör de 
yerini aldı.
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 Kış mevsimi kapımızı çalmak 
üzere… Havayla birebir temas 

halinde olan gözlerin sağlığına, 
özellikle mevsim geçişlerinde 

dikkat edilmesi gerekiyor.

Uçsuz bucaksız parklarda, kumsallarda 
gökyüzündeki yıldızların göz kırpışını, 
her an neşeli insanların olduğu 
restoranlarda, kafelerde lezzetli 
yemekler yediğinizi hayal edin… İşte, 
hayat Yeni Zelanda’da tam da hayal 
ettiğiniz gibi…

28

30

38

Mısır piramitleri, her geçen gün 
keşfedilmeye devam edilse de o 
dönemde nasıl yapıldıkları hala 
tam olarak gün yüzüne çıkmış 
değil. Bu nedenle günümüzde 
hala gizemlerini sürdürüyor.

 Fotoğraf çekmek 
ve anı yakalamak 
tam anlamıyla 
fotoğraf ve 
fotoğrafçılığa 
duyulan tutku ile 
alakalıdır. İster 
profesyonel, 
ister hobi olarak 
yapıyor olun, 
tutkunuzun peşini 
bırakmayın.

24
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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 
500 ŞİRKETİ ARASINDA

ŞANLIURFA VE VAN AKSA POWER 
CENTER’LAR YENİLENDİ

Türkiye’nin ekonomik 
büyümesine yön veren en büyük 
500 kuruluşun belirlendiği 
Capital 500 şirketleri arasında 
Aksa Jeneratör, yüzde 24 
artırdığı satışla geçen yıla göre 
31 basamak yükselerek 205’inci 
sıraya çıktı. 

Türkiye’nin her bölgesine enerji desteği sağlayan Aksa Jeneratör, Şanlıurfa 
ve Van’da yer alan satış ve yedek parça mağazalarını yenileyerek, 
profesyonel hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor. 

Jeneratör sektörünün lider markası Aksa 
Jeneratör,  net satış rakamlarına göre 
Türkiye’nin en büyük cirosuna sahip 
kuruluşlarının belirlendiği  “Capital 500” 

listesinde, geçen seneye göre 31 basamak 
yükselerek, yeniden yerini aldı. Geçen yıl 
236’ıncı sırada yer alan Aksa Jeneratör, 
başarılı yükselişini sürdürerek 2015 yılında 
205’inci sıraya yerleşti.

AKSA

AAksa Jeneratör, satış ve yedek 
parça ağını genişletmeye ve 
yenilemeye devam ediyor. Aksa 
Jeneratör son olarak, yedek 

parça satış noktası olan Şanlıurfa’da 
yer alan Ekip Enerji Mağazası ve Van’da 
yer alan Berberoğlu Teknik Mağazası’nı 
yenileyerek müşterilerini ağırlamaya 
başladı. Aksa Jeneratör, geniş servis 
noktalarıyla satış sonrası desteğini 
sürdürürken, profesyonel hizmet 
anlayışını devam ettiriyor.

4 AKSA JENERİK
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2
015 yılında yaklaşık 400 milyon dolar ciroya ulaşan Aksa Jeneratör, yılda 40 bin adet 
jeneratör üretiyor. Aksa Jeneratör’ün her geçen gün yükselen başarı grafiği İstanbul 
Sanayi Odası’nın hazırladığı, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları listesine de yansıdı. 
İSO’nun açıkladığı Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 2013 yılında 

345. sırada olan Aksa Jeneratör, 2014 yılında 193. sıraya çıktı. 2015 yılında yaptığı yatırımlar ile 
bir yıl içerisinde 45 basamak daha yükselerek 148. sıraya adını yazdırdı.  

2025 HEDEFİ 1 MİLYAR DOLAR CİRO
500 sanayi kuruluşu arasında 148. sırada yer almaktan gurur duyduklarını belirten 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker,  “Dünyada ilk 5 jeneratör üreticisinden biri olarak 
bu konumumuzu her geçen gün daha da ileriye taşımak için çalışıyoruz. Bugün 400 
milyon dolar olan satışlarımızı 2025 yılında biz 1 milyar dolar olarak öngörüyoruz. 
Bunun için de yol haritalarımızı çıkardık ve kararlılıkla ilerliyoruz. Hindistan, 
Brezilya ve Avustralya’daki işletmelerimizi devreye alıp gelişimimizi 
Afrika’da; Güney Afrika ve Gana’da sürdüreceğiz. Böylece dünyada ilk 
5’teki yerimizi ilk 3’e taşıyacağız” dedi. Her geçen yıl yeni yatırım 
ve atılımlarla gelişerek ülkemize katkıda bulunacak işlere imza 
attıklarının altını çizen Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
“Uzun yıllar sektör tecrübemiz ve müşteri memnuniyetine 
yönelik çalışmalarımızla yatırımlarımıza devam 
ederek önümüzdeki yıl konumumuzu daha fazla 
yükseltmek için çalışacağız” ifadesini kullandı. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” 2015 yılı araştırmasının sonuçları açıkladı. Aksa Jeneratör, 
İSO 500 listesinde 45 basamak yükselerek 148’inci sırada yerini aldı. 

AKSA’NIN YÜKSELİŞ GRAFİĞİ 
İVME KAZANMAYA 
DEVAM EDİYOR

Operasyonlarının yaklaşık yüzde 65’ini 
yurt dışında, yüzde 35’ini yurt içinde 

gerçekleştiren Aksa Jeneratör, yeni 
yatırımlarıyla pazardaki konumunu 

daha da güçlendirecek
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“Bugün 400 milyon dolar olan 
ciromuzu, 2025 yılında 1 milyar 

dolara çıkarmayı hedefledik. 
Bunun için de yol haritalarımızı 

çıkardık ve kararlılıkla ilerliyoruz.”

Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketinin 
belirlendiği “Fortune 
500 Türkiye” araştırması 
tamamlandı. Türkiye’nin 
lider jeneratör markası Aksa 
Jeneratör, 1 milyar liralık net 
satışla geçen yıla göre 21 
basamak yükseliş göstererek 
156. sıraya çıktı. 

Jeneratör sektörünün lideri Aksa 
Jeneratör,  net satış rakamlarına 
göre Türkiye’nin en değerli 
kuruluşlarının belirlendiği  “Fortune 

500 Türkiye” araştırmasına adını 
yazdırdı.  Araştırma sonucuna göre 
Aksa Jeneratör, 2015 yılında yaptığı 1 
milyar lira net satış ile bir yıl içerisinde 
21 basamak daha yükselerek 156. 
sırada yerini aldı. Aksa Jeneratör’ün 
ihracat rakamı da 566 milyon TL’ye 
ulaştı.

LİSTELERDE YÜKSELİŞE  
DEVAM EDİYOR
Dünyanın en büyük 5 jeneratör 
üreticisi arasında yer alan Aksa 
Jeneratör, yaptığı yatırımlar ve 
pazarlama faaliyetleriyle dünya 
çapında en büyük ve en prestijli 

kuruluşlarından arasında yerini 
sağlamlaştırıyor.  

‘HEDEF  
1 MİLYAR DOLAR’
Aksa Jeneratör’ün 
Türkiye’nin en büyük 
şirketleri arasındaki 
hızlı yükselişiyle ilgili 
değerlendirmede 
bulunan Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker 
“Dünyada ilk 5 jeneratör 

üreticisinden biri olarak Fortune 
500’de elde ettiğimiz konumumuzu 
her geçen yıl daha ileriye taşımak için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün 400 
milyon dolar olan ciromuzu, 2025 yılında 
1 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. 
Bunun için de yol haritalarımızı çıkardık 
ve kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.
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EXPO 2016 ANTALYA’NIN 
ENERJİSİ AKSA’DAN
Aksa Jeneratör,  
Türkiye’nin ilk ve en 
büyük EXPO’su olma 
özelliğine sahip “EXPO 
2016 Antalya”nın güç 
kaynağı oldu. Ulusal ve 
uluslararası etkinliklere ev 
sahipliği yapan Antalya 
EXPO, Aksa Jeneratör’ün 
sağladığı enerji ile 
kesintisiz eğlenceyi 
ziyaretçilerine yaşattı. 

N
isan ayında kapılarını açan “EXPO 2016 Antalya” 
Türkiye’nin bugüne kadar üstlendiği en büyük 
uluslararası organizasyonlar arasında yer alıyor.  
Sosyal ve kültürel etkinliklere sahne olan EXPO, 

bin 121 dönümlük sergi alanına inşa edilen Kongre Merkezi, 
Amfi tiyatrolar, Kır Aktivite Alanı, Çocuk Adası, Kültür ve Sanat 
Sokağı gibi alanlarda farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Ekim ayına 
kadar ziyarete açık olan EXPO 2016 Antalya, ulusal ve uluslararası konserler, kongre ve 
sempozyumlar, dans gösterileri, tiyatrolar, milli ve özel günlere sahne oldu.

AKSA KESİNTİSİZ ENERJİNİN KAPILARINI AÇIYOR
Dünyanın ilk beş jeneratör üreticisi unvanına sahip Aksa Jeneratör;  keşif, montaj, nakliye, 
satış sonrası hizmet ve periyodik bakım hizmetiyle enerjinizi güvence altına alıyor. Aksa 
ihtiyaç olan her an hızlı bir şekilde devreye girerek 7 gün 24 saat kesintisiz enerjinin 
kapılarını kullanıcılarına aralıyor. 
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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
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KESİNTİSİZ DEMOKRASİYE, 
KESİNTİSİZ ENERJİ AKSA’DAN

C
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi 
parti liderlerinin katılımı ile Yenikapı’da gerçekleşen 
“Demokrasi ve Şehitler Mitingi” Türkiye’nin dört bir 
yanından milyonlarca kişiyi ağırladı. Enerji sektörünün 

önemli oyuncularından Aksa Jeneratör, bu anlamlı günde 60 adet 

sessiz kabinli ve mobil jeneratör olmak üzere 5 Megavat enerji 
kapasiteli jeneratör setleriyle alanın enerji ihtiyacını karşıladı. 
Katılımcıların demokrasi coşkusunu kesintisiz yaşaması için alana 
20 adet mobil telefon şarj istasyonu da sağlayan Aksa Jeneratör, 
milyonlarca kişiye mobil elektrik konforunu yaşattı.  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve 
Şehitler Mitingi’nin enerji ihtiyacını Aksa Jeneratör karşıladı. Milyonlarca kişinin katılımıyla 

gerçekleşen mitingde demokrasi coşkusu kesintisiz yaşandı. 

Aksa Jeneratör, Demokrasi ve Şehitler 
Mitingi’nde 60 adet sessiz kabinli ve mobil 

jeneratör olmak üzere 5 Megavat enerji 
kapasiteli jeneratör setleriyle alanın 

enerji ihtiyacını karşıladı.
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T
ekirdağ 9. Tarım Fuarı; 
Çorlu Tarım Fuarı 2016, 
Çorlu Yeni Fuar Alanı’nın ev 
sahipliğinde gerçekleşti. 

Bu yıl 9.’su düzenlenen; Çorlu 
Tarım Fuarı 2016, sektörün önemli 

temsilcilerini ve profesyonel 
ziyaretçileri 3- 7 Ağustos tarihleri 
arasında bir araya getirdi. 
Önceki yıllarda büyük başarılarla 
gerçekleştirilen ve ülke genelinde 
büyük ses getiren fuarlardan aldığı 

güç ile bu yıl da fuara yüksek 
oranda katılım sağlandı. Türk tarım 
sektörünün en önemli ve en verimli 
buluşmasında Aksa Jeneratör 
de bünyesinde yer alan ürünleri 
sergiledi.  

Türk tarım sektörünün en önemli ve en etkin buluşma noktası “Çorlu Tarım 
Fuarı 2016”, bu yıl 9. kez kapılarını ziyaretçilere açtı. Çorlu Yeni Fuar Alanı’nda 

gerçekleşen fuarda, jeneratör sektörünün lider markası Aksa Jeneratör de yerini aldı. 

 AKSA JENERATÖR
ÇORLU TARIM FUARI’NA KATILDI

Bu yıl 9.’su düzenlenen;  
Çorlu Tarım Fuarı 2016, sektörün 

önemli temsilcilerini ve profesyonel 
ziyaretçileri 3- 7 Ağustos tarihleri 

arasında bir araya getirdi.

   AKSA KURUMSAL  
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Kuzey Irak’ın Erbil şehrindeki en büyük 
alışveriş merkezi Family Mall Alışveriş 

Merkezi, kesintisiz enerji için Aksa 
Jeneratör’ü tercih etti. AKSA ENERJİSİ 

DÜNYAYA YAYILIYOR
A

çıldığı günden beri binlerce misafiri ağırlayan, toplam 
130 mağazası, 2 bin çalışanı ile 700 bin metrekareye 
ulaşan yerleşimiyle hizmet veren Family Mall AVM, 
kesintisiz enerji hizmeti için Türkiye’nin lider markası 

Aksa Jeneratör’ü tercih etti. Yaptığı yatırımlar ve pazarlama 

faaliyetiyle büyümesini aralıksız sürdüren Aksa Jeneratör, 
dünyanın dört bir yanında enerji ihtiyacını karşılamaya devam 
ediyor. Son olarak Kuzey Irak’ın Erbil şehrindeki en büyük 
AVM’sinin enerji ihtiyacını karşılayan Aksa, global anlamda 
hedeflerine bir adım daha yaklaşmış oldu. 
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AKSA JENERATÖR
Dünyanın en önemli jeneratör üreticilerinden Aksa Jeneratör, yurt dışı yatırımlarına bir 
yenisini daha ekledi. Türkiye, Çin ve ABD’deki üretim tesisleriyle büyümesini sürdüren 

Aksa Jeneratör, İran’da açtığı yeni satış bayi ile ülkenin enerjisine enerji katacak.

D
önemsel ve sürekli enerji ihtiyacını karşılamada 
kullanıcılarına kesintisiz enerji desteği sağlayan 
Aksa Jeneratör, dünya çapındaki ofisleriyle hizmet 
veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, İngiltere, 

Dubai, Çin, Cezayir, ABD, Singapur, Irak, Kazakistan, Gana ve 
Güney Afrika’da satış ofisleri bulunan Aksa, yeni ofisini İran’da 
açtı. Satış operasyonunun son halkası için İran’ın Tahran 

kentini seçen Aksa Jeneratör, ürünleriyle bölgede kesintisiz 
enerji sağlayacak. 

DIŞ PAZARDA PAYINI ARTIRIYOR
Dış pazarda büyümenin hedeflerinin başında geldiğini belirten 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, “İran ciddi bir pazar. 
Ekonomide hızlı büyüme kaydetmeye başladı ve bu durum 
İran’ı yatırımcıların ilgi odağı haline getiriyor. Aksa Jeneratör 
olarak biz de enerji piyasasında dünya dinamiklerini yakından 
takip ediyor ve yatırımlarımıza bu düzlemde devam ediyoruz.  
Hedeflerimiz arasında pazar payımızı arttırarak Türkiye ve 
global pazarda çift haneli rakamlarda büyümeyi öngörüyoruz. 
2016’da ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını artırmak ve 
Aksa’yı farklı ülkelere de duyurmak en büyük hedefimiz” dedi.

İRAN PAZARINDA YERİNİ ALDI

S
ürekli ya da yedek güç olarak 
kullanılan jeneratörleri satın 
alırken dikkat edilmesi gereken 
birçok nokta bulunuyor. Bunların 

başında da jeneratörün kullanılacağı ortam 
ve kullanım amacı geliyor. Jeneratörün 
kullanılacağı yerin çok önemli olduğunu 
belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker; “Jeneratörü ev ve ofis içinde değil 
sürekli temiz hava alan yerde çalıştırmak 

gerekir. Jeneratörün yerleştirileceği 
zeminin uygunluğu kontrol edilerek,  
konulacağı yerin düz zemin olmasına 
özen gösterilmelidir” ifadesini kullanıyor. 
Jeneratörün kullanılacağı yerin güç 
tespitini yaparken uzman kişilerden destek 
alınması gerektiğine de dikkat çeken Alper 
Peker; “Elektrik kesintilerinden olumsuz 
etkilenmemek için önlemlerin önceden 
alınması gerekiyor. Bu önlemlerin başında 

da doğru mekana doğru jeneratör tipini 
seçmek geliyor. Bir uzman yardımıyla 
önce ihtiyaç belirlenmeli. Uzun yıllar 
verimli kullanım için de satış sonrası bakım 
ve tamir hizmeti verebilecek güvenilir 
markalar tercih edilmeli. Biz Aksa Jeneratör 
olarak Türkiye’nin dört bir yanında satıştan, 
satış sonrası hizmete kadar jeneratör 
kullanıcılarının her türlü ihtiyacına cevap 
veriyoruz” değerlendirmesini yapıyor. 

AKSA,  
DOĞRU JENERATÖR 
SEÇİMİ İÇİN 
UZMAN YARDIMINI 
ÖNERİYOR

Yaz aylarında elektrik enerjisine fazla 
yüklenilmesi ile oluşabilecek kesintilere 
karşı önlemlerin önceden alınması 
büyük önem taşıyor. Bu kesintilerden 
etkilenmemek için jeneratör satın alacak 
kişilere önerilerde bulunan Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker, jeneratörün çalışacağı 
yerin belirlenmesi ve güç tespitinin doğru 
yapılması konusunda uzman yardımı 
alınması gerektiğini vurguluyor.
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K
ullanım alanına göre farklı ürün 
yelpazesiyle hizmet veren Aksa, 
enerji ihtiyacına Aksa Kiralama 
hizmeti ile çözüm getiriyor. Aksa 

Jeneratör, kiralamanın yanında satış sonrası 
hizmet desteğiyle de kesintisiz enerjiyi 
garantiliyor. Aksa Kiralama, benzinli ve dizel 
jeneratör gruplarından oluşan geniş ürün 
yelpazesi ve deneyimli kadrosu ile ihtiyaca 
göre jeneratörü kiralama imkanı sağlıyor. 
Aksa Kiralama, acil enerji ihtiyaçlarına ise 
mobil jeneratörler ile çözüm sağlıyor. Aksa 
Kiralık Mobil Jeneratörler; Türkiye’de ilk defa 
acil enerji gereken durumlar için tasarlandı. 
Mobil Jeneratörler, 400 kVA’ya kadar tek 
mobil jeneratör ile 1200 kVA’ya kadar 
kullanıcı sahasına ulaşmalarına takiben 
senkron vaziyette enerji veriyor.

‘’MÜŞTERİLERİN İHTİYACI  
BELİRLEYİCİ OLUYOR’’
Jeneratör kiralama konusunda hızlı çözümler 
ürettiklerini dile getiren Aksa Kiralama 
Genel Müdürü Murat Dönmez; 1995 yılından 
bu yana yurtiçi ve yurtdışında jeneratör 
kiralama faaliyetleri gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Müşterilerimizin ihtiyaçları, 
sunduğumuz çözümlerde belirleyici oluyor. 
Büyük organizasyonların tercihi olan Aksa 
Dizel Jeneratörlerimiz sürekli güç kaynağı 
olarak festivallerde, konser düzenlenen 
alanlarda, stadyumlarda, film setlerinde ve 
naklen yayın sistemlerinde kullanılabiliyor.  
Üretimin hızlı ve güvenilir sürdürülmesi 
gereken ortamlarda ise yaşanan elektrik 
kesintileri hem maddi, manevi hem de 
zamanlama olarak bizlerde telafisi kolay 
olmayan kayıplara neden oluyor. Bu tip 
olayların henüz gerçekleşmeden önüne 
geçilmesi Aksa Jeneratör’ün üstlendiği 
misyon olarak büyük önem taşıyor” dedi.

AKSA JENERATÖR 
KİRALAMA İLE 
ENERJİ GARANTİSİ

Keşif, montaj, servis ve nakliye çözümleri ile paket servis 
sunan Aksa Kiralama, çeşitli organizasyonlardan, film 
setlerine, kamp etkinliklerinden konserlere kadar acil 
enerji ihtiyacına çözüm sağlıyor.
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AKSA MARİN JENERATÖRLER İLE 
SINIRSIZ DENİZ KEYFİ

JENERATÖRÜN BEKLEME SÜRESİ

Türkiye’nin lider jeneratör markası Aksa, marin jeneratörleriyle 
denizde kesintisiz enerjinin keyfini yaşatıyor. Çevre dostu 
ve sessiz marin jeneratörleri ile Aksa Jeneratör, denizcilik 
dünyasının en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin lider markası Aksa Jeneratör, ihtiyaç türüne göre ürettiği jeneratörlerle 
kesinti anında hemen devreye girerken, kesinti bittiğinde bir süre daha devrede 

kalarak olumsuz sonuçların önüne geçiyor.

D
önemsel ve sürekli olarak 
kullanıcılarının enerji ihtiyacını 
karşılayan Aksa Jeneratör, 
bünyesinde yer alan 4 ve 

1050 arasında kW güce sahip marin 
jeneratörleriyle deniz seyahatlerinde 
de desteğini sürdürüyor. Düşük yakıt 
tüketimi ile ön plana çıkan Aksa Marin 
Jeneratörler, özel ses izolasyon kabini 

sayesinde sessiz konforlu bir seyir 
imkanı sunuyor. 
Düşük emisyon değerleriyle çevre 
dostu, güvenilir ve ideal performans 
sağlayan Aksa marin jeneratörler, CE 
sertifikasına uygun olarak üretiliyor.

DENİZCİLERİN TERCİHİ AKSA 
Denizcilik dünyasının en çok 

tercih edilen jeneratörleri arasında 
yer alan Aksa Jeneratör, yıllardır 
distribütörlüğünü üstlendiği Cummins 
Onan marka jeneratörlerinin yanı 
sıra, Amerika marin pazarının en katı 
emisyon standartları olan EPA Tier 
3 seviyesine uygun olan John Deere 
motorlu Aksa Marin jeneratör modelleri 
ile geniş bir portföye sahip.

E
lektrik kesintisi bittikten bir süre sonra voltaj düşüklüğü 
sebebiyle ikinci bir kesinti yaşanabiliyor. Bu durumdan 
zarara uğramadan çıkmak için kullanılan jeneratörün 
bekleme süresinin de dikkate alınması gerekiyor. Kısa 

aralıklarla meydana gelen enerji kesintilerinden kişilerin ve 
hizmet veren kuruluşların etkilenmemesi için Aksa jeneratörler 
kesinti sonrasında da proje özelliğine göre belirlenmiş bir süre 
daha çalışmaya devam ediyor. 
Jeneratör konusunun oldukça hassas olduğunu belirten Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker; ‘‘Elektrik kesintilerinin sıklıkla 
yaşandığı ülkemizde anlık kesintiler bile ciddi kayıplara yol 
açıyor. Özellikle iş yeri ve hastane gibi kesintinin telafisinin 
münkün olmadığı yerlerde anından devreye girebilen 
jeneratörler önemli. Tedbir olarak kesinti sonrasında jeneratörün 
bir süre daha aktif olması gerekiyor. Satış sonrası hizmet veren, 
periyodik bakımın yapılabildiği firmaları tercih ederek kesinti 
anında oluşacak kayıpların önüne geçmek mümkün. Bu şekilde 
jeneratöre yaptığınız yatırımın karşılığını alırsınız’’ dedi.

KAYIPLARI ENGELLİYOR
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Türkiye’de kendi ses testini 
yapabilen tek jeneratör 
firması olma özelliğine sahip 
Aksa, ses yalıtım kabinli 
jeneratörleri ile gürültü 
kirliliği yaratmadan, enerji 
ihtiyacınızı karşılıyor. 

AKSA’DAN ENERJİ İHTİYACINA 
SESSİZ ÇÖZÜMLER

Aksa Jeneratör, üretimde 
çıkan ambalaj atıklarını 

ve motor testlerinde 
çıkan atık yağları ayrı 
toplayarak lisanslı geri 

dönüşüm tesislerinde 
yeniden kullanıma 

kazandırıyor.

E
lektrik kesintileri sırasında 
devreye giren jeneratörlerin 
çıkardıkları yüksek ses gürültü 
kirliliğine yol açıyor. Jeneratörün 

motor performasını etkilemeden 
sessiz jeneratör üretmek ise uzmanlık 
gerektiriyor. Türkiye’nin lider jeneratör 
firması Aksa Jeneratör, geliştirdiği kabinli 
sessiz jeneratörleri ile gürültü kirliliğinin 
önüne geçerken, jeneratörden tam 
performans almanızı sağlıyor.  

ÇEVREYİ DÜŞÜNEN JENERATÖRLER
Aksa Jeneratör, doğalgaz yakıtlı 
jeneratörlerdeki 64 – 66 dB (desibel) 
ses seviyesiyle enerji kesintisi sırasında 
gürültü kirliliğinin önüne geçiyor. Diğer 
jeneratörlere göre daha az maliyetle 

elektrik enerjisi sağlayan doğalgaz 
yakıtlı jeneratörler, sessizliğinin yanı 
sıra çevreci yönüyle de dikkat çekiyor. 
Aksa Jeneratör, üretimde çıkan ambalaj 
atıklarını ve motor testlerinde çıkan 
atık yağları ayrı toplayarak lisanslı 
geri dönüşüm tesislerinde yeniden 
kullanıma kazandırıyor. 
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AÇIK DENİZDE KONFOR 
Aksa Jeneratör’ün bünyesinde yer alan 4 
ve 1050 arasında kW güce sahip marin 
jeneratörleri deniz seyahatlerinde enerji 
ihtiyacını karşılıyor. Düşük yakıt tüketimi ile 
de ön plana çıkan Aksa Marin Jeneratörler, 
özel ses izolasyon kabini sayesinde sessiz 
ve konforlu bir seyir imkanı sunuyor. 
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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.



İnternetin hayatımıza hızla ve vazgeçilmez olarak girmesinin ardından kablosuz internet, 
çağımızın en önemli alanını oluşturmaya başladı. Evimizde veya iş yerimizde kablosuz 
internet kullanabilmek için farklı marka ve modellerde kablosuz internet dağıtıcıları 
ile kendi kablosuz ağlarımızı oluşturuyoruz. Ya da dışarıda halka açık alanlarda Wi-Fi 
ağlarına katılarak kablosuz internetten faydalanabiliyoruz. Peki, kablosuz ağlar hakkında 
duyduğumuz şeyler ne kadar doğru?

KABLOSUZ AĞLAR 
HAKKINDA YANILGIYA 
DÜŞTÜĞÜMÜZ

Ş
E
Y

K
ablosuz ağlar çok yaygın 
kullanıldığı için, hakkında 
asılsız iddialar da kaçınılmaz 
oluyor. Yaşanan kablosuz 

internet problemleri, bu asılsız iddialara 
dayanan yöntemlerle çözülmeye 
çalışılırken çoğu zaman sonuç 

alınamıyor ve problemin kaynağına 
inecek yollardan sapılıyor. Bu durumlar 
da doğru izlenecek yol, yanlış yollar 
izleyerek içinden çıkılmaz bir hale 
bürünüyor. Peki, karşımıza çıkan ve 
çoğunu yanlış bildiğimiz aslında kolay 
yollarla çözüme sahip durumlar neler? 

DAHA ÇOK ANTEN İLE DAHA FAZLA 
İNTERNET 
Modem alırken, gösterişli tasarımlara 
sahip kablosuz dağıtıcıların ve 
modemlerin üzerlerindeki antenler, 
bu cihazların süper hızlı internet 
deneyimi yaşatacağı izlenimi veriyor. 
Bir dağıtıcının çok antene sahip 
olması, sadece belli durumlarda 
kablosuz ağınızdan maksimum verim 
almanızı sağlayacaktır. Kablosuz 

dağıtıcınızdan paylaşacağınız 
internet bağlantısı, ancak internet 

servis sağlayacağınızın vereceği 
hız limiti dahilinde kalacaktır. Yani 

kablosuz internetinizin hızı, servis 
sağlayıcınızın verdiği hızdan 
daha fazlasını vermez. Eğer 

kablosuz ağınızı kurduğunuz 

7
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ev veya iş yerinizde, dağıtıcınız duvar 
sayısı, sinyal etkileyici faktörler, 
çevredeki kablosuz ağ sayısı gibi 
şeylerden etkileniyorsa, fazla antene 
sahip kablosuz dağıtıcınızın hiçbir 
yararı olmayacaktır.

KABLOLU AĞLAR DAHA İYİ 
PERFORMANS SAĞLAR
Kablosuz ağlar, hız konusunda 
kablolu ağların hızına oldukça 
yaklaştı. Ancak kablosuz ağ, güvenlik ve 
sinyalin ortam tarafından etkilenmesi 
konusunda kabloluyu geçemiyor. 
Buna karşılık kablolu bağlantılar, 
Wi-Fi kadar geniş alanı bir defada 
kapsayamıyor. Modeminiz ne kadar 
açık bir alanda yer alırsa, verimi de daha 
fazla olacaktır. Bunun dışında kablolu 
internetiniz de Wi-Fi bağlantınız da aynı 
hıza ulaşacaktır.   

İNTERNET SERVİS SAĞLAYICIM 
HIZIMA ULAŞAMIYOR
İnternetten dosya indirme hızımız 
düştüğünde, ilk olarak aklımıza 
servis sağlayıcımızın teknik destek 
bölümünü aramak geliyor. Fakat 
problemin nereden kaynaklandığını 
doğru bir şekilde tespit etmemiz bizi 
servis sağlayıcıdan destek isteme 
derdinden kurtarabilir. Her zaman 
problemin kaynağı servis sağlayıcımız 
olmayabiliyor. İnternet üzerindeki 
dosya indirme hızımız ya da videoların 
açılma hızı, sadece internet servis 
sağlayıcımızla alakalı bir durum değil. 
Hangi sunucudan dosya indirdiğimiz 
oldukça önemli bir faktör. Bu nedenle 
dosya indirme testlerini mümkün 
olduğu kadar farklı siteler üzerinde 
uygulamanızı, mümkünse yerli ve 
yabancı sunuculardan dosya indirerek 
ya da video izleyerek sonuçları 
karşılaştırmanız işinize yarayacaktır. 

KABLOSUZ AĞINIZI GİZLİ TUTMAK 
HACKERLARDAN KORUR
Kablosuz ağınızı gizlemeniz size 
güvenlik sağlayamayabilir. Eğer 
ağınızı erişmeye çalışan kişi işinde çok 
profesyonel ise ne yazık ki bu durum 
hiçbir işe yaramaz. Kablosuz ağınızın 

ismini görünür olmaktan çıkarsanız 
dahi bir kablosuz ağa erişen cihazların 
listesine farklı bilgisayarlar üzerinden 
erişilebiliyor. Bu durum kablosuz 
ağınızda yaptığınız veri trafiğinin 
izlenmesini ve bu trafik üzerinden 
kablosuz ağ adınızın ele geçirilmesini 
de mümkün kılıyor. 

KABLOSUZ AĞLAR GÜVENLİK 
AÇISINDAN YETERSİZ
Halka açık şifresiz Wi-Fi ağlarında 
denetim sizin elinizde olmayacağı 
için bu ağlar üzerinde yaptığınız veri 
alışverişleri takip edilebilir ve kişisel 
bilgileriniz ele geçirilebilir. Bu nedenle 
bu tür ağlarda herhangi bir güvenlik 
garantisi bulunmamakta… Toplu 
kullanılan ağlarda, alışveriş yapmak 
gibi kredi kartı bilgilerinizi girmenizi 
gerektiren işlemlerden kaçının. 
Bu alışverişler için en güvenli yer; 
telefonlarınızın kendi verisini kullanmak 
veya evdeki internetinizden bağlanmak 
olacaktır.

GÜVENLİK DUVARI KULLANIMINA 
DİKKAT
Bu durum, yaygın olarak bilinenin 
aksine neredeyse tamamen yanlış bir 
iddiadır. Eğer modeminizin yönetici 
panelinden güvenlik seçeneklerini 

devre dışı bırakırsanız, sadece 
bilgisayarınız değil, kablosuz ağınıza 
dahil olan bütün cihazlar tehditlere açık 
kalır. Firewall ya da güvenlik duvarları 
sadece bu yazılımları kullandığınız 
bilgisayarlarda internet bağlantınızı 
korur. Modeminizin sunduğu güvenlik 
seçenekleri ise tüm kablosuz ağınızı 
korur ve bu kablosuz ağa bağlanan 
diğer bilgisayarlar, cep telefonları, 
tabletler ve televizyonlar da cihazlarda 
etkili olur. 

VERİCİ GÜCÜNÜ ARTIRMAK HIZINIZI 
ARTIRIR 
Kablosuz dağıtıcınızın veya 
modeminizin verici gücü, Wi-Fi 
sinyalinizin iletim gücü anlamını taşır. 
Bu verici gücünü artırmanın da internet 
hızınızı ve internetinizin kapsama 
alanını artıracağına inanılır. Ancak 
durum ne yazık ki bu tam olarak böyle 
değil. Verici gücünüzü belli bir seviye 
artırırsanız, kablosuz ağ alanınızda 
ölü noktaların ortadan kaybolmasına 
yardımcı olabilirsiniz ve bu noktalarda 
internet bağlantınızın hızını 
artırabilirsiniz. Fakat belli bir seviyenin 
üzerine çıktığınızda veri iletiminde 
çakışmalar yaşanabilir ve üst üste 
binen veriler nedeniyle veri kayıpları 
yaşayabilirsiniz. 
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E
rteleme hastalığı, fark etmesek de okul 
çağlarımızda açığa çıkmaya başlıyor. Son 
güne dek verilen ödevlerin yapılmaması, bir 
gün önceden bütün notların ezberlenme 

çabası… Çalışmaların ve ödevlerin son güne 
bırakılmaması gerektiği defalarca tekrarlansa 

da mutlaka herkes bir kez bile olsa 
çalışmalarını erteliyor. Yapılacak projeler, 

ödevler, okunacak kitaplar, izlenecek 
filmler, gidilecek yerler, görüşülecek 

kişiler hep sonraya bırakılıyor. 
Hatta bazı zamanlarda yeni alınan 

kıyafetlerimizi bile giymeyi 
erteliyoruz. Ancak yaşımız 
ilerledikçe, bu erteleyişlerimiz de 
gün geçtikçe şekil değiştiriyor. 
Çocukluk dönemlerinde, 
ev ödevleri ertelenirken, 
iş hayatına başlandığında 
yapılacak işler ertesi güne 
bırakılmaya başlanıyor. 
Bitmesi gereken işler 
biriktikçe birikiyor ve stres 
çoğalıyor. 

TANINAN SÜREYE DİKKAT
Günlük hayatımızda, 
sabahları alarmımızı 
ertelemek bile bir süre 
sonra tüm hayatımızı etkisi 
altına alıyor. Artık her işimizi 
ertelemeye başladıysak ve 
bu durum günlük işlerimizi 
engelleyecek noktaya 

geldiyse, harekete geçme 

HAYATINIZI 
ERTELEMEYİN
Erteleme bir kişisel disiplin sorunu olarak ifade ediliyor, ancak 
problem aslında önceliklere karar verememede yatıyor. Kişi bir 
şeyi erteliyorsa önemli, önemsiz, acil ya da değil, onu öncelikli 
olarak görmediği için erteliyor. Bunun en büyük nedeni ise kişilerin 
mükemmeliyetçi olmaları ve ben bu işi daha sonra, daha iyi şekilde 
yaparım şeklindeki düşünmelerinde yatıyor.
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Ertelemeler genellikle 
bilinmezlikler ve 

üstesinden gelmenin 
zor olduğu düşünülen 

işlerde gerçekleşiyor. Bazı 
kişiler de anlık keyiflere 

kapılarak yapması gereken 
işleri erteleyebiliyor. 

vakti gelmiş demektir. “Procrastination” 
adında literatüre giren bu olgu, dilimizde 
“erteleme hastalığı” olarak anılıyor. 
Erteleme hastalığı uzun vadede bireyleri 
olumsuz etkiliyor. Bireylerin içine 
kapanmasına, gelir kaybında büyük 
düşüşe, sağlık sorunları yaşamasına 
sebep olabiliyor. Yapılan araştırmalar 
gösteriyor ki erteleme hastalığı bulunan 
kişiler erteleme hastalığı olmayan 
kişilere göre daha mutsuz, daha sağlıksız 
ve gelir seviyesi daha düşük. Ağırdan 
alma ya da ertelememin temelinde ise 
zaman algısındaki yanılsamalar yatıyor. 
Bir işin yapılması için tanınan süre ne 
kadar uzun algılanırsa, işin o kadar 
ertelendiğini gözlemleniyor. 

DEĞERLENDİRİLME KORKUSU
Ertelemenin nedenleri olarak sayılan 
sebeplerden bir tanesi “anlam eksikliği” 
olarak biliniyor. Yapılması gereken 
iş eğer kişiye anlamlı ya da yararlı 
görünmüyorsa, o işe başlamak için 
yeterli motivasyon da bulunamıyor. 
Ödevlerin, işlerin ve bitmesi gereken 
projelerin ertelenmesinin en önemli 
nedenlerinden bir tanesi de tam 
olarak bu noktadan kaynaklanıyor. 
Ödev bilincine erişmeyen çocuklar, 
neden ödev yapmaları gerektiğini bir 
türlü anlamlı bulamıyor ve erteliyor. İş 
hayatında da yapılması gereken işlerde 
bir anlam bulunamıyorsa bu nedenle 
işler erteleniyor. Ertelemenin bir diğer 
nedeni arasında da “mükemmeliyetçilik” 
yatıyor. Titizlikle başlayan bir çalışma, 

bir proje hazırlığında kişiyi fazladan 
yorabiliyor. Noktasına virgülüne dek 
dikkat eden bir yapınız varsa bu sizi 
sürekli başlamaktan alıkoyabiliyor. Bir işi 
tamamladığınızda, şefleriniz, amirleriniz 
ya da müdürleriniz tarafından 
değerlendirileceğini 
biliniyorsa, bu değerlendirme 
süreci de bizi 
engelleyebiliyor. Eleştiri 
almaktan, yaptığınız işin 
beğenilmemesinden 
dolayı 
endişelendiğimizde, 
yaptığımız işi sürekli 
erteleyebiliyoruz.

NEDEN 
ERTELİYORUZ?
Belirsizlikler ertelemenin bir diğer 
sebebi olarak tanımlanıyor. Bizden neyin 
beklendiğini tam olarak bilmediğimizde, 
bir işi tamamlamak ya da çalışmaya 
başlamak zor gelebiliyor. Fikrimiz 
olmayan bir konuda bir işe başlamak, 
bilinmezlikler, o konu hakkında çalışmaya 
başlamamızı sürekli ertelememize yol 
açabiliyor. Yine aynı şekilde görevle başa 
çıkma yetersizliği, konu hakkında gerekli 
donanım ve bilgiye sahip olmadığımızı 
düşünmemiz de erteleme için bir diğer 
neden olarak sayılabilir. Ertelemeler 
genellikle bilinmezlikler ve üstesinden 
gelmenin zor olduğu düşünülen işlerde 
gerçekleşiyor. Bazı kişiler de anlık 
keyiflere kapılarak yapması gereken 
işleri erteleyebiliyor. Belirli kişilik 

tiplerine ve özellerine sahip insanlarda 
ise erteleme davranışına bir yatkınlık söz 
konusu olabiliyor. Erteleme davranışı, 
duygusal bir durumdan kaçınarak, 
keyifsiz durumdan koruma amaçlı bir 

davranış olarak da ortaya çıkabiliyor. 

NASIL BAŞ EDİLİR?
l Yapılacak iş için 
en uygun zamanın 
belirlenmesi ve 
uygun görülen o anda 

kesinlikle işe başlanması.
l Gerçekçi bir tutum 
sergilemek de erteleme 
hastalığı ile baş etmek 
için kullanılabilecek 
yöntemlerden bir 
tanesi de “Yarım saatte 

okuyarak, bitiririm” denilen 200 sayfalık 
bir kitabın, yarım saatte bitmeyeceğinin 
kabul edilmesi ve daha gerçekçi 
olunması öneriliyor.
l Yapılacak işler listesi oluşturulması 
ise bir diğer çözüm yöntemi. Yapılacak 
işler listesi çıkartın ve yaptığınız her işin 
üstünü çizin. Yaptığınız işler karşılığında 
kendinizi ödüllendirin. Böylelikle gün 
sonunda tamamlanan işleri görerek daha 
fazla motive olacaksınız.
l Planlı ve küçük adımlarla, büyük 
işlerinizi tamamlayabileceğinizi 
unutmayın.
l Endişe ve korkuya kapılmayın. 
Mükemmeliyetçi yapınız gereği, 
yapılacak işler hakkında endişelenerek, 
işlerinizi yapmayı sürekli olarak erteliyor 
olabilirsiniz. Yapılacak işlerinizin ne 
kadar zaman alabileceğini hesaplayın. 
Endişelenerek daha fazla zaman 
kaybettiğinizi fark edeceksiniz.
l Bir şeyi yapmak istemiyorsanız, 
muhtemelen başlamanız da 
gecikecektir. Fakat başladığınız takdirde 
aslında o kadar da zor olmadığını fark 
edebilirsiniz. 
l Elinizde gün içerisinde birçok iş 
bulunabilir. Gün sonuna yaklaşırken 
paniğe kapılmamak için zor olan işten 
başlayın. Zor olan işi tamamlarsanız, 
diğerlerini daha kısa sürede yapacak ve 
ferahlayacaksınız.
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Fotoğraf çekmek, anı yakalamak ve ortaya çıkan görüntüleri kaydetmek, tam anlamıyla 
fotoğraf ve fotoğrafçılığa duyulan tutku ile alakalıdır. İster profesyonel, ister hobi olarak 

yapıyor olun, tutkunuzun peşini bırakmayın. 

YERSİZ VE ZAMANSIZ HOBİ; 

FOTOĞRAFÇILIK

F
otoğrafçılık; kuşkusuz ki 
“hobiniz nedir?” sorusuna 
en çok verilen cevap. Çünkü 
fotoğraf çekmek eski 

zamanlardaki kadar donanım ve tecrübe 
gerektirmiyor. Artık herkesin elinde, 
her an fotoğraf çekebilecekleri akıllı 
telefonlar var… Haliyle herkes, amatör 
de olsa birer “fotoğrafçı” olabiliyor. 

Kimileri için fotoğrafçılık telefonla 
çekilmeyecek bir uğraş olsa da kimileri 
için de bu kolay ulaşılabilirliğin fotoğraf 
sanatını bir adım ileri götüreceği 
fikrinde. Elinde akıllı telefonu olanlar, 
kah sosyal medyada fotoğraflarını 
sergiliyor, kah baskı tekniklerinin 
gelişkin imkanlarıyla ölümsüzleştirdiği 
anları somuta döküyor. 

İLK TEMELLER ATILIYOR
Yıllardır süre gelen “Fotoğraf sanat 
mıdır, değil midir?” sorusu da hala 
tartışma konusu. Ancak fotoğraf 
hakkında öncelikle tarihsel bir anlatıya 
değinmek şart: Tarihte bilinen ilk 
fotoğraf 1816’da kaydedildi. Fotoğrafı 
çeken ve dünyaya yeni bir çehre 
kazandıran isim ise Joseph Niepce’di. 
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Fransız mucit, yaklaşık 8 saat süren 
bir işlemin ardından ilk fotoğrafı elde 
etmeyi başardı. Fotoğrafın ilk temeli de 
böylelikle atılmış oldu. 

FOTOĞRAFIN MİMARI: PLATON
Fotoğraf tarihini milat öncesinden 
başlatmak mümkün. Fotoğrafın bir dizi 
kimyasal işlemlerden geçme teorisinin 
mimarı Yunan Filozof Platon’dan başkası 
değil. Onun “mağara” teorisi, fotoğrafın 
hayat bulmasına yol açtı. Teoriye göre 
“mağara deliğinden süzülen ışığın 
görüntüsü, karşı duvara ters yansır” ve 
Platon çevresindekilerin resmini ekrana 
yansıtan optik bir alet olan ve eğlence 
amacıyla kullanılacak “Camera Obscura”ı 
icat etmiş olur. İlk zamanlarda makineler 
devasa boyutlarda olsa da gelişmelerin 
ardından taşınabilir boyuta geçilir. Bu 
süreçte sadece Niepce değil, Avrupa’nın 
çeşitli yerlerinde başka mucitler de 
fotoğrafı icat etme peşindedir. Daguerre 
de onlardan birisidir. Ancak zeki bir 
yatırımcı olan Daguerre, Niepce’ye ortak 
olur ve Fransız Bilimler Akademisi’ne 
gider, “fotoğraf”ı kendi adına tescil 
ettirir. Akademi, 19 Ağustos 1839 
yılında “fotoğraf”ı bir buluş olarak 
duyurur. Bugünkünden farklı olarak, o 
dönemlerde fotoğraf yüksek sınıf ve 
zenginler için bir eğlence aracıdır. Artık 

onlarca saat alan portre çizimlerinin 
yerini soyluları kolayca ölümsüzleştiren 
fotoğraflar alır. Bu arada fotoğrafın 
resim sanatını öldüreceğini söyleyenler 
de yanılır. Zira resim, çeşitli boyutlara 
bürünür ve bambaşka bir sanat dalı 
hüviyeti kazanır. 

OSMANLI, KIRIM SAVAŞI’NDA TANIŞTI
Osmanlı Devleti’nin fotoğrafla tanışması 
ise 1856 yılındaki Kırım Savaşı’na 
denk gelir. İlk savaş fotoğrafı burada 
çekilir. İngiliz fotoğrafçı Roger Fenton, 
içerisinde karanlık oda bulunan at 
arabasıyla muhabere meydanını 
görüntüler. Daha sonra Osmanlı 
topraklarına da gayrimüslimler 

FOTOĞRAFÇILIĞA BAŞLARKEN…
Ekipman Seçimi: En zor kararlardan 
biridir. Fotoğrafçılık maliyetli bir 
hobidir. Bu nedenle fotoğraf makinesi 
ve gerekli ekipmanları seçerken, 
çok araştırıp doğru kararı vermek 
büyük önem taşır. Eğer tam olarak 
karar vermediyseniz, kit lens alarak 
fotoğrafçılığa başlayın. Sonrasında 
ilgi alanınız, sizi yönlendirecektir. 
Kararınız portre ise prime lensleri 
tercih etmenizde fayda var veya F 
değeri düşük 17-70 28-50 gibi bir 
lens tercih edebilirsiniz. Kararınız 
makro ise 100 milimetre üzerinde F 
değeri düşük lensler tercih etmelisiniz. 
Ayrıca monopod almanızda da fayda 
var. Tercihiniz doğa fotoğrafı ise 
geniş açı lens, ND filtre ve tripod 
çekimlerinize renk katacaktır.
Amaç: Fotoğrafçılığa neden 
başlamak istediğinize karar verin. 
Bunu net olarak belirtemeseniz de 
kafanızda mutlaka ufak tefek bir 
şeyler vardır. Neleri kadrajınıza 
yansıtmak istediğinizi düşünün. 
Doğa, portre, makro çekim… Bir 
kaç fotoğraf sitesinde dolaşarak, 
çekilen fotoğrafları inceleyin ve ne 
için fotoğrafçılığa başlayacağınızı 
belirleyin. 
Zaman: Fotoğrafçılık çok zaman alan 
bir hobi olduğu için, fotoğrafçılığa ne 
kadar zaman ayıracağınızı düşünün. 
Fotoğraf için gerekli ortamın 
sağlanması, çekim süreci, 
fotoğrafın işlenmesi gibi önemli 
konulara karar verin. Çünkü iyi bir 
fotoğraf yakalamak için belki de 
saatlerinizi harcamanız gerekebilir.
Ekipman Seçimi: Önce amaç 
maddesinde verdiğiniz karara uygun 
olarak ekipman seçmelisiniz.
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aracılığıyla fotoğraf makinesi getirilir. 
Ancak topraklarımızın en büyük fotoğraf 
dahisi Cumhuriyet döneminde ortaya 
çıkar: Ara Güler… Usta isim, Churchill, 
Picasso ve Salvodar Dali’ye kadar 
pek çok önemli ismin yanı sıra Türk 
edebiyatının da en büyük kalemlerini 
fotoğraflamıştır.

FOTOĞRAFÇILIK CEPLERDE
Fotoğrafın önemini ve keyfini anlatmaya 
kelimeler yetmez. Ancak bugüne 
gelindiğinde, teknolojinin 
devasa gelişimi, fotoğrafı 

küçücük cep telefonlarına sığdırdı. Artık 
herkes yaşadığı anları ölümsüzleştirmek 
için telefona sarılıyor. Kimisi bir adım ileri 
giderek fotoğraf odaklı sosyal medya 
sitelerinde sanatını konuşturuyor. Kimisi 
hayranlık uyandırıyor, kimisi sadece 
anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf 
çekiyor. Ancak ne olursa olsun, gerçek 
bir fotoğraf makinesinin deklanşörüne 
bir kez basan, bu sevdadan ve tutkudan 
vazgeçemiyor. 

Tarihte bilinen ilk fotoğraf 
1816’da kaydedildi. Fotoğrafı 
çeken ve dünyaya yeni bir çehre 
kazandıran isim ise Joseph 
Niepce’di. Fransız mucit, yaklaşık 
8 saat süren bir işlemin ardından 
ilk fotoğrafı elde etmeyi başardı.
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V
ücut direnci, sürekli değişen hava 
şartlarıyla birlikte gözlerde de 
hastalıkları açığa çıkarıyor. Soğuk 
ve kuru havalar gözlerde kaşıntıya, 

sulanmaya, kızarıklığa neden olabiliyor 
ve mikrop kapmaya davetiye çıkarıyor. İş 
yerleri, okul, sinema, alışveriş merkezleri, 
toplu taşıtlar gibi kapalı ve kalabalık 
ortamlarda, göz enfeksiyonu riskinin arttığı 
kaydediliyor. Böyle ortamlarda, boğaz ve 
göz enfeksiyonları çok kolay bulaşabiliyor. 
Bu nedenle hapşırırken, öksürürken mutlaka 
mendil kullanmalı, eller sık sık yıkanmalı, 
kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, 
odalar sık sık havalandırılmalı, klimaların 
bakımı yaptırılarak filtreleri değiştirilmeli. 
Bu virüsler özellikle direnci düşük kişileri 
enfekte edeceği için beslenme, dinlenme ve 
uykuya özen gösterilmeli.

KIZARIKLIKLARA DİKKAT
Böyle rahatsızlıklar ilk olarak özellikle 
gözlerde kızarıklık ve çapaklanmayla 
birlikte açığa çıkıyor. Bu bulguları batma, 
ışığa hassasiyet ve yanma gibi belirtiler 
takip ediyor. Bunların birden çoğunu 
hissetmeye başladığımızda, en kısa sürede 
gecikmeden göz doktoruna muayene 
olunması gerekiyor.

HAVA KİRLİLİĞİ ETKİLİYOR
Özellikle kasım ve şubat ayları arasında 
etkisini artıran hava kirliliği göz sağlığını 
daha fazla etkiliyor. Göz yüzeyinde 
kurumaya bağlı göz yanması şikayetine kış 
aylarında sıklıkla rastlanıyor. Enfeksiyon 
dışında görülen kuruluk ve toz birikintisi 
için gözyaşı damlaları sıkça başvurulan 
çözümler arasında yer alıyor. 

Kış mevsimi kapımızı çalmak üzere… Vücudumuz gibi gözlerimiz de her gün farklı bir havaya 
maruz kalıyor ve bu değişime adapte olmaya çalışıyor. Havayla birebir temas halinde olan 

gözlerin sağlığına, özellikle mevsim geçişlerinde dikkat edilmesi gerekiyor. 

KIŞ GELİYOR 

GÖZLERE DİKKAT
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RÜZGARA DİKKAT
Sonbahar ve kış aylarına özgü bir diğer 
göz şikayeti de soğuk ve rüzgarın yol 
açtığı göz yaşarmalarıdır. Her ne kadar 
söylendiğinde garip gözükse de göz 
yaşarmalarının temelinde göz kuruluğu 
yer alıyor. Bu kurutucu etkiye, gözyaşı 
bezleri daha fazla gözyaşı üreterek tepki 
veriyor. Bu durum tıpta “refleks yaşarma” 
olarak anılıyor. Aslında bu yaşarma, 
gözün normal bir savunma mekanizması 
olarak harekete geçiyor.

KAR KÖRLÜĞÜNE DİKKAT!
Kayak sırasında güneş gözlüğü veya 
koruyucu gözlük kullanılmamasının 
“fotokeratit” veya “kar körlüğü” denen 
göz rahatsızlığına yol açabileceği 
de unutulmamalı. Kar körlüğünün 
sorumlusu, güneşin ultraviyole B ışınları. 
Bu ışınlar kısa dalga boyuna ve yüksek 
enerjiye sahip. Gözün en öndeki şeffaf 
tabakası olan “kornea” yüzeyindeki 
hücreler, ultraviyole B tarafından tahrip 
ediliyor. Bunun sonucunda gözde 
şiddetli ağrı, ışık hassasiyeti ve görme 
bulanıklığı meydana geliyor. Kar körlüğü 
geçici bir durum olarak karşımıza çıkıyor, 
tedavi süreci ise 24 ile 48 saat arasında 
değişiyor. 

GÖZLERİNİZİ KORUYUN
l Bol bol su tüketin: Vücudumuzun 
yüzde 60’ını oluşturan su, göz sağlığımız 

için de oldukça önemli bir etken. 
Vücudumuz yeterli su alamadığında, 
gözyaşı üretimimiz azalıyor. Gözün 
yeterli nemlenmesi için vücudunuzdaki 
su oranının yeterli düzeyde olması 
gerekiyor. Günde en az 2 litre su içmeyi 
ihmal etmemek gerekiyor.
l Kapalı ortamlarda nemi ayarlayın: 
Kapalı yerlerde, ortamın havası kapalı 
sistemle temizleniyor ve ısıtılıyor. Bu 
da havadaki nemin azalmasına, bunun 
sonucunda da göz kuruluğuna neden 
olabiliyor. Göz sağlığınız için nem oranını 
yüzde 45 civarında tutmaya özen 
gösterin.
l Rüzgardan korunun: Rüzgarlı 
havalarda geniş çerçeveli gözlükler 

kullanarak gözlerinizi korumayı ihmal 
etmeyin.
l Güneş veya kayak gözlüğü 
kullanın: Rüzgar, soğuk ve güneş 
ışınlarına karşı kışın da güneş gözlüğü 
takmak gerekiyor. Özellikle karlı 
bölgelerde yeri kaplayan kar beyaz 
rengiyle güneş ışınlarını katlanarak 
yansıttığı için yaz kadar etkili olabilir. 
Güneş gözlüğü hem rüzgar karşısında 
hem de toz karşısında barikat görevi 
görüyor. 
l Gözlerinizi ekran başında 
dinlendirin: Bilgisayar kullanırken 
gözlerimizi normalde kırptığımızdan daha 
az kırpıyoruz. Öyle ki dakikada 10-15 
olan kırpma sayısı, bilgisayar karşısında 
5-6’ya düşüyor. Bu da göz yüzeyinden 
buharlaşmayı artırıyor. Buna klimalı 
ortam ve kuru hava eşlik ettiğinde 
gözde kuruma sorunu hızlanıyor. Ekran 
başındayken gözlerinizi saatte 3 kez 
20’şer saniye ekrandan uzaklaştırın. 
Hekiminiz önermişse gözlerinizi 
suni gözyaşı damlalarıyla gözlerinizi 
nemlendirin.
l Göz muayenesini aksatmayın: Göz 
muayenesi herkes için rutin aralıklarla 
yapılması gereken bir sağlık taramasıdır. 
Göz doktoruna muayene olmadan, 
gözlük ve kontakt lens kullanımı 
yapılmamalıdır. Özellikle kontakt lens 
kullananlar, temizliğini ve bakımı çok 
iyi yapmalı, belli periyotlarda değişimini 
aksatmadan gerçekleştirmelidir.

Özellikle kasım ve şubat 
ayları arasında etkisini 

artıran hava kirliliği 
göz sağlığını daha fazla 

etkiliyor. Havadaki 
kimyasal maddelerin 

gözyaşında erimesiyle ve 
göz yüzeyinde kuruluğa 

yol açacak bir dizi 
reaksiyonu başlatıyor.
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Mısır piramitleri, çok eski zamanlardan 
günümüze kadar ulaşmış olan mimari yapılar 
arasında en özeli olarak yer alıyor. Piramitlerin 
sırları her geçen gün keşfedilmeye devam 
edilse de o dönemde nasıl yapıldıkları hala tam 
olarak gün yüzüne çıkmış değil. Bu nedenle 
günümüzde hala gizemlerini sürdürüyor. 

GİZEMLİ YAPILAR:

MISIR 
PİRAMİTLERİ
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ünyanın yedi harikasından biri olup günümüze kadar 
zarar görmeden ayakta kalabilmeyi başarabilmiş tek 
yapı Mısır’daki Gize piramitlerinden “Keops Piramiti”dir. 
Gizemleri hala çözülememiş piramitler, günümüz 

teknolojisinin bile açığa çıkaramadığı hikayesi ile büyük merak 
konusu. Piramitleri bu kadar gizemli kılan özellikleri mimari ve 
mühendislik açısından son derecede sağlam bir yapıda olmaları… 
Bu nedenle her yıl milyonlarca turistin akın ettiği piramitler, 
herkesin görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Piramitler 
kral mezarlarını korumak amaçlı yapıldığından, yapılışında çalışan 
tüm işçiler piramidin odalarını ve yapımını bildiği için öldürülürdü. 
Bu nedenle piramit yapımıyla ilgili tüm kanıtlar yok edildi. 
Yapımları konusunda varsayım olarak, çeşitli kaldıraçlar, rampalar, 
takozlar kullanıldığı söyleniyor. 
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Gizemleri hala çözülememiş piramitler, günümüz teknolojisinin bile 
açığa çıkaramadığı hikayesi ile büyük merak konusu. Piramitleri bu 
kadar gizemli kılan özellikleri mimari ve mühendislik açısından son 
derecede sağlam bir yapıda olmaları…

KEOPS PİRAMİDİ
Keops Piramidi, Mısır’ın başkenti Kahire 
yakınında bulunan Giza Yaylası’nda 
bulunuyor. Keops Piramidi’nin yanında 
biraz daha küçük olan Kefren ve 
Mikorinos piramitleri de yer alıyor. 
Ayrıca, içlerinde prenseslere ve 
firavunun en yakın yardımcılarına ait 
mumyaların bulunduğu beş piramit 
daha bulunuyor. “Büyük Piramit” olarak 
da adlandırılan Keops Piramidi, M.Ö. 2 
bin 800 yıllarına doğru hüküm süren 
Mısır’ın hükümdarlarından Keops’un 
mezarıdır. Keops Piramidi’nin yüksekliği 
138 metreyken, tepeden 10 metre kadar 
aşınmıştır. Bazıları 10-15 ton ağırlığında 
olan 2 milyon 300 adet blok taşın üst 
üste yığılmasıyla oluşturulmuştur. 
Piramidin iç ortasında, tepeden 100 
metre kadar aşağıda ve tabandan 40 
metre kadar yukarıda firavunun odası 
vardır. Firavunun mumyası, hazinesi ve 
özel eşyası bu odaya konmuştur. Tarihçi 
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Herodot’a göre, ağır granit blokları, 
piramidin üst bölümlerine çıkarmak için 
925 metre boyunda, 19 metre genişlikte 
bir rampa yapılmıştır. Sadece bu rampanın 
yapılması bile 10 yıl sürmüştür. Bu 
muazzam mezar, üç ayda bir toplanan 
100 bin esirin çalışmasıyla 30 yılda 
tamamlanmıştır. Daha sonra da Keops’un 
ve eşinin mumyalanmış cesetleri bu 
mezara yerleştirilmiştir.

KEFREN PİRAMİDİ
4. hanedanlık döneminin kralı, Firavun 
Kefren tarafından yaptırılan piramit, 
Keops Piramidi’nden sonra 2. büyük 
piramittir. Bu piramidin en önemli 
özelliği; uç kısmının ilk yapıldığı günkü 
görünümünü hala korumasıdır. Yüksekliği 
ilk yapıldığında 143 metre olan piramit, 
aşınmalar sonucu günümüzde 136 
metreye inmiştir. Mısır›ın başkenti 
Kahire›de, Gize bölgesinde yer alan 
piramit, Keops Piramidi’nde olduğu gibi 
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Aslan bedenli, insan başlı 
Sfenks, tarih boyunca 

birçok kez kumlar altında 
kalsa da en az piramitler 

kadar sırrını muhafaza 
eden Mısır’ın bir diğer 

bilmecesidir. Sfenks sadece 
Gize’nin kumları üzerinde 
yükselen dev piramitlerin 

değil, bunların yanında 
kumların altında uzanan 

yeraltı tünellerinin de 
bekçiliğini yapmaya 

devam ediyor.

Piramitler kral 
mezarlarını korumak 
amaçlı yapıldığından, 
yapılışında çalışan tüm 
işçiler piramidin odalarını 
ve yapımını bildiği için 
öldürülürdü. Bu nedenle 
piramit yapımıyla ilgili 
tüm kanıtlar yok edildi.

Belzani tarafından 1818 yılında talan 
edilmiştir. 2. büyük piramit, Keops’un 
kardeşi olan ve o öldükten sonra firavun 
olan Kefren’e aittir.

MIKERINOS PİRAMİDİ
Firavun Kefren’in oğlu M.Ö. 2 bin 
500’lü yıllarda hüküm süren Mikerinos 
tarafından yaptırılan Mikerinos Piramidi, 
sıralı üç piramit Gize Piramitleri’nin 
en küçüğüdür. Mısır’ın en yüksek 8. 
piramidi olan Mikerinos’un yüksekliği ilk 
yapıldığında 65.5 metreydi, günümüzde 

yüksekliği 62 metreye inmiştir. 
Mikerinos’un, Kefren Piramidi ve Keops 
Piramidi’nden bir farkı; defin odasının 
aşağıdaki oda olmasıdır. 

KORUYUCU SFENKS
Gize Piramitleri “Keops”, “Kefren”, 
“Mikerinos”un yanında, bir de onlara 
binlerce yıldır eşlik eden “Sfenks” 
yer alıyor. Aslan bedenli, insan başlı 
Sfenks, tarih boyunca birçok kez 
kumlar altında kalsa da en az piramitler 
kadar sırrını muhafaza eden Mısır’ın 

bir diğer bilmecesidir. Sfenks sadece 
Gize’nin kumları üzerinde yükselen dev 
piramitlerin değil, bunların yanında 
kumların altında uzanan yeraltı 
tünellerinin de bekçiliğini yapmaya 
günümüzde de devam ediyor. Napolyon 
ve askerleri, Sfenks’i ilk kez 18. yüzyılın 
başında gördüklerinde, anıtın sadece başı 
ve omuzları çöl kumlarının üstündeydi. 
Uzun yıllar boyunca Sfenks bu şekilde 
kaldı. 1816 - 1818 yılları arasında yapılan 
titiz kazı çalışmalarıyla bedeninin büyük 
bir bölümü kum altından çıkartıldı. Ancak 
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PİRAMİT ÇAĞININ SONU

Yüzlerce piramit yapılmasına rağmen 
günümüze kadar gelenlerin sayısı çok 

azdır. En önemli piramitler, Gize Piramitleri 
olan; Kefren, Keops ve Mikerinos 
Piramiti’dir.  5. hanedanlıktan 17. 

hanedanlığın sonuna kadar birçok piramit 
yapılmıştır. 18. hanedanlık döneminin 

başlamasıyla (M.Ö. 1540-1292), kralların 
piramitlere gömülme geleneği sona erdi. 

Mısır’ın başkenti Teb olduktan sonra 
krallar, bölgedeki kayalıkların içine oyulan 
mezar odalarına gömülmeye başladı. Bu 
geleneğin devam etmesi sonucu kayalık 
bölge “Krallar Vadisi” olarak adlandırıldı.
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pençeleri ve pençelerinin önündeki 
mabetlerin kum altından çıkarılması 
farklı zamanlarda gerçekleştirildi. 
Böylelikle bugün de gördüğümüz 
7 metre uzunluğunda ve 19 metre 
yüksekliğindeki boyutlarıyla Sfenks, 
yeniden çöl kumlarının üzerinde yükseldi. 

PİRAMİTLERİN SIRLARI
l Kirli suyu, birkaç gün Piramit’in 
içine bırakırsanız, suyu arıtılmış olarak 
bulursunuz.
l Piramit’in içerisine bir süt koyarsanız, 
birkaç gün süreyle taze kalır ve sonunda 

bozulmadan yoğurt haline gelir.
l Piramitlerin içi yazın soğuk kışın sıcak 
olur.
l Gize’deki üç piramit aralarında 
bir Pitagor üçgeni olacak şekilde 
düzenlenmiştir.
l Piramitler kimin adına yapıldıysa, 
onun bulunduğu odaya, yıl içinde 
doğduğu ve tahta çıktığı günler olmak 
üzere sadece 2 kez güneş alır.
l Piramitler dev bir güneş saatidir. Ekim 
ortasıyla mart başı arasında düşürdüğü 
gölgeler, mevsimleri ve yılın uzunluğunu 
gösterir. 
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DÜNYA İÇİNDE BAMBAŞKA BİR DÜNYA:

Gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın! Karlarla kaplı görkemli bir dağ manzarasında 
tertemiz havayı içinize çekin. Masmavi sularda yunuslarla, balinalarla yüzdüğünüzü 

düşünün. Uçsuz bucaksız parklarda, kumsallarda gökyüzündeki yıldızların göz kırpışını, 
her an neşeli insanların olduğu restoranlarda, kafelerde lezzetli yemekler yediğinizi 

hayal edin… İşte, hayat Yeni Zelanda’da tam da hayal ettiğiniz gibi… 

YENİ ZELANDA

   AKSA GEZİ  
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B
aşkenti Wellington olan Yeni 
Zelanda, Güney Yarımküre’de 
“North Island” ve “South Island” 
adında iki büyük ve pek çok da 

küçük adacıklardan oluşan bir ada ülkesi.  
Yaklaşık 5 milyonluk bir nüfusa sahip 
olan bu ada devletinin resmi dili Maori 
ve İngilizce. Para birimi Yeni Zelanda 
Doları, yüzölçümü ise 268 bin 680 
kilometrekare. Yeni Zelanda’nın yerel 
halkı olan Maori’ler, yaşadıkları topraklara 

“Aoetaroa” adını vermişler. Bu da “Uzun 
beyaz bulutların ülkesi” anlamına 
geliyor. Yeryüzündeki her türlü iklimin 
görüldüğü bu cennet ülkenin en büyük 
ve en şehirleşmiş yerleşim yeri Auckland. 
İki liman arasında kurulmuş kent Kuzey 
Ada’da bulunuyor. “Gemiler Şehri” olarak 
da anılan bu kentte, masmavi denizin 
üzerine gölgeleri düşen rengarenk 
gemileri izlemek ayrı bir keyif. Yeni 
Zelanda’nın güzellikleri elbette Auckland 

ile sınırsız değil. Doğanın kalbindeki bu 
ülkede muhteşem bir manzara, masmavi 
denizler ve birbirinden sevimli hayvanlar 
bekliyor…

QUEENSTOWN
Queenstown şehri, Yeni Zelanda’nın 
en popüler şehirlerinden biri ve Yeni 
Zelanda’nın “macera başkenti” olarak 
kabul ediliyor. Queenstown, bungy 
jumping, Shotover Jet sürat motorları ile 
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kanyon nehrinde adrenalin dolu bir gezi, 
skydiving, rafting gibi birçok açık hava 
aktiviteleri ile maceraya davet ediyor. 
Lake Wakatipu kenarında kurulmuş 
Queenstown, Güney Alpleri tarafından 
çevrili olması nedeniyle ülkenin en 
popüler kayak pistlerine de ev sahipliği 
yapıyor.

ABEL TASMAN NATİONAL PARK
Abel Tasman National Park, Yeni 
Zelanda’nın en küçük milli parkı 
olmasına rağmen, Yeni Zelanda’da 
mutlaka görülmesi gereken yerlerin 
başında geliyor. Zira park altın kumlu 
plajları, heykel figürleri içeren granit 
kayalıkları ile dünyaca ünlü bir yer. 22 
bin 530 hektarlık Abel Tasman Milli 
Parkı, Yeni Zelanda Güney Ada’nın kuzey 
doğusunda yer alıyor.

KAİKOURA
Kaikoura, Güney Ada’da, geçtiğimiz 
yıllarda deprem ile oldukça sık gündeme 

gelen Christchurch şehri ile kuzeydeki 
Picton arasında, doğu kıyısında yer 
alıyor. Mavilikleriyle ünlü Kaikoura’da 
sevimli yunuslarla yüzebilir, fok balıkları 
ve martıları besleyebilirsiniz. Devasa 
cüsselerine rağmen sakinlikleri ve 
sevecenlikleriyle sizi karşılayacak olan 
balinaları gözlemlemek ise unutulmaz bir 
anı olacak. 

ROTORUA
Rotorua, Yeni Zelanda yerlileri Maoriler 
için spritüal merkezlerinden biri. Volkanik 

aktiviteler ile oluşmuş bölge kaplıcaları, 
çamur havuzları, gayzerleri ile ünlü. 
Şehre ilk girişinizde tuhaf bir koku 
alacaksınız. Bu kokuyu yadırgayabilirsiniz 
ancak şehrin karakteristik özelliklerinden 
biri de bu. Volkanik aktivitelerle havaya 
yayılan sülfür bu kokuya yol açıyor. 
Ancak yine de görülmeye değer bir şehir 
Rotorua.

THE BAY OF ISLANDS
The Bay of Islands, ülkenin Kuzey 
adasında yer alıyor. Özellikle Auckland 
ve çevresinde yaşayanların sık sık 
hafta sonu kaçamakları yaptığı 
yerlerin başında geliyor. İrili ufaklı 144 
adanın bulunduğu körfez, tertemiz 
plajları ile deniz severlerin ilk tercihi. 
Neredeyse 90 yıl önce de dünyanın 
en popüler yazarlarından biri olan 
maceraperest  Zane Grey, The Bay of 
Islands’ın tropik adalarına yelken açmış 
ve burayı “dünyanın kenarı” olarak 
adlandırmış. 

YENİ ZELANDA HAKKINDA 
İLGİNÇ BİLGİLER:
4 Yeni Zelanda halkı 
kendilerine Yeni Zelanda’da 
yaşayan uçamayan bir 
ulusal kuş olan “Kiwi” diyor. 
4 Rotorua’ya ilk gelenlerin 
garipseyeceği, yumurta 
çürüğü şeklinde kokan 
havası onun karakteristik 
özelliklerinden biri. Volkanik 
aktivitelerle havaya yayılan 
sülfür bu kokuya yol açıyor.
4 31 milyon civarındaki 
koyun nüfusuyla Yeni 
Zelanda dünyanın en çok 
koyuna sahip ülkesi değil, 
fakat kişi başına düşen 
koyun sayısı oldukça 
yüksek. 
4 Japonya ile neredeyse 
aynı büyüklüğe sahip 
olmasına rağmen, Yeni 
Zelanda, 4 milyonluk nüfusu 
ile dünyanın en az nüfuslu 
ülkelerinden birisidir.
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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.

Yeni Zelanda halkı kendilerine Yeni Zelanda’da yaşayan 
uçamayan bir ulusal kuş olan “Kiwi” diyor.

COOK DAĞI
Mount Cook, Yeni Zelanda’nın en 
yüksek dağı. Görenleri tek kelimeyle 
büyüleyecek doğası nedeniyle ülkenin 
popüler turistik destinasyonları 
arasında. Her yaşa göre düzenlenmiş 
trekking rotaları ile doğa içerisinde 
zaman geçirmek, Lake Tekapo’da 
olağanüstü bir günbatımı manzarası 
izleyebilirsiniz. Gece ise gökyüzünde 
sıralanmış yıldızları hiç olmadığı 
kadar yakındaymış gibi görmek sizi 
büyüleyecek. 

WESTLAND NATİONAL PARK
Bembeyaz buzulları ile dikkat çeken 
Westland National Park, bozulmamış 
doğası ile sizi içine çekecek. Franz 
Joseph Glacier ile Fox Glacier 
buzulları ile oldukça çok turist ziyareti 
alıyor. Ayakta çivili ayakkabılar ve 
özel kıyafetlerle buzullar üzerinde 
yürümenin keyfi bir başka.



COROMANDEL
The Coromandel, Kiwiler (Yeni 
Zelandalılar) için bir tatil beldesi. Doğal 
güzellikleri ve altın renkli kumsallarıyla 
huzurlu bir tatil geçirmek için ideal 
yerlerden. Sakin hali ile dikkat çeken 
Coromandel, dinginliği tercih edenlere 
kapılarını açıyor. Sıcak sulu plajları, 
Coromandel Forest Park yürüyüşleri, 
botlarla yapılacak turlar yapılacak 
aktivitelerden.

TONGARİRO NATİONAL PARK
The Tongariro National Park, Yeni 
Zelanda’nın ilk, dünyanın ise dördüncü 
milli parkı. Parkın kalbinde yer alan 
görkemli dağlar Maori’ler için kültürel 

ve dini anlam taşıyor. 1993 yılından bu 
yana UNESCO “Dünya Mirası Listesi”nde 
yer alıyor. Aktif ve sönmüş volkanları, 
çöl benzeri platosu, ekosistemi ile 
sürprizlerle dolu bir yer. Park alanında 
yer alan Mt Ruapehu, Mt Tongariro ve 
Mt Ngauruhoe dağları The Lord Of The 
Rings’in birçok sahnesine ev sahipliği 
yapmış.

YEŞİLİN VE MAVİNİN TEK SAHİBİ 
HAYVANLAR
Yeni Zelanda topraklarının yarısına 
yakın bir bölümü yeşil alanlarla 
örtülü. Ormanlarla kaplı alanlar 
eşine pek rastlanmayan cinste 
ağaçlarla dolu.  Uzun, geniş gövdesi 

ve yemyeşil yapraklarıyla Kauri, bu 
ağaçların en meşhuru. Bu ormanlar 
çeşitli bitkilere olduğu gibi pek çok 
hayvana da ev sahipliği yapıyor. 
Bu hayvanlardan uçamayan, kısa 
gagalı kiwo kuşu, Yeni Zelanda’nın 
sembolü. Ülkede en çok koyun ve sığır 
yetiştiriliyor. Ancak koyun sayısı bir 
hayli yüksek. Koyunlar kadar olmasa 
da ülkede bol miktarda kırmızı geyik 
de bulunuyor. Dünyada yerel yılan 
türü bulunmayan ender noktalardan 
biri olan Yeni Zelanda aynı zamanda 
dünyanın en küçük yunus türlerine 
ev sahipliği yapıyor. En fazla türde 
penguen de yine Yeni Zelanda’da 
bulunuyor. Dünyada hemen her yerde 

YENİ ZELANDA’DA MUTLAKA 
YAPILMASI GEREKEN 
AKTİVİTELER
4 Milford’da kayaklarla yunusların 
arasında kürek çekin.
4 Mars’ta kısa bir gezintiye ne 
dersiniz? Dünya üzerindeki Mars 
olarak bilinen Tongariro’da yürüyüş 
yapın.
4 Queenstown’da dünyanın en 
yüksek bungee jumping atlayışını 
yapın.
4 Rotorua’da Maori’leri yerinde 
ziyaret edin, ayinlerine katılın. Sizi 
güler yüzle karşılayacaklarından 
eminiz.
4 Bir efsaneyi yaşayın ve 
Hobbitlerin köyü Shire’ı ziyaret edin!
4 Shotover Kanyonu’nda sürat 
motorlarıyla heyecana yelken açın.
4 Aoraki’de uzayı ve yıldızları 
izleyin. Simsiyah gökyüzünde 
ışıldayan yıldızların altında 
unutulmaz bir gece sizi bekliyor. 

Mevsimler
İlkbahar: Eylül, Ekim, Kasım 
Yaz: Aralık, Ocak, Şubat 
Sonbahar: Mart, Nisan, Mayıs 
Kış: Haziran, Temmuz, Ağustos
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böcekler vardır, çeşitleri bulunur 
ancak bir böcek var ki “Dev Weta” 
olarak anılıyor. Sadece Yeni Zelanda’da 
yaşayan bu böcek, boyut olarak en 
büyük değil ama 70 grama ulaşabilen 
ağırlıklarıyla dünyanın en ağır böcekleri. 
Yeni Zelanda’nın masmavi ve tertemiz 
sularının derinliklerinde pek çok balina 
da kendine yer bulmuş. Derinlikler 
dediğimize bakmayın sık sık yüzeye 
çıkıp, sizi selamlayacaklardır.

YEME-İÇME
Yemeklerde genellikle koyun ve keçi 
etinin oldukça fazla tüketildiği Yeni 
Zelanda’da, “Grouper” ve “John Dory”, 
“Snapper” gibi çeşitli balık ürünleri de 

bulunuyor. Yuvarlak kekin, meyve ve 
krema ile kaplanmasıyla yapılan Pavlova 
isimli tatlıları ise tatlı severlerin mutlaka 
denemesi gereken lezzetler arasında. 
Geniş çayır ve otlak alanları sayesinde 
koyun ve sığır yetiştiriciliğinde 
dünyanın sayılı ülkelerinden biri 
olan ülkede geyik eti de tüketiliyor. 
Mevsimlik whitebait, istiridye ve 
crayfish yoğun olarak tüketiliyor. 
Yerel olarak üretilen “kumara” adlı tatlı 
patatesi mutlaka tatmalısınız. Yeni 
Zelanda’da bahşiş vermemek gibi bir 
gelenek var. Restoranlarda mönüde 
gördüğünüz fiyatı ödersiniz. Servis hızlı 
ve nazik yapılır ve tüm müşterilere eşit 
davranılıyor.

AKSA’DAN YANSIMALAR

Birol Yıldırım / Arda Yıldırım - Ankara

Engin Yasa - Maldivler
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GÖRÜNMEYEN / 
MARI JUNGSTEDT
Gotland, tablolardan fırlamış 
gibi bir ada. Hayat sakin ve 
huzurlu... Yıllar var ki hiç suç 
işlenmemiş. Yaz aylarında 
Kuzey Avrupalılarla dolup 
taşıyor. O bahar da yine her 
şey olması gerektiği gibi, ada 
yazlık misafirlerine hazırlık 
peşinde. Ta ki bir gün ağır 
bir sis inip, genç bir kadın ve 
köpeğini vahşice öldürene 
kadar… Tam maktulün ölmeden 
bir gece önce kavga ettiği 
erkek arkadaşı suçlu bulunup 
da cezasını çekecekken 
bir başka genç kadın daha 
öldürülür. Hem de aynı şekilde. 
Daha sonrasında yeniden 
ardından bir cinayet daha… Bu 
“görünmez” katil kim? Nerede? 

MONA / DAN T. SEHLBERG
Zihin kontrolü, siber savaş, Ortadoğu, 
sevgi ve nefretin ele alındığı 
unutulmayacak bir roman! Stockholm’de 
Bilgisayar Mühendisi Profesörü Eric 
Söderqvist, engelli insanların da 
internette gezinmelerini sağlayabilen, 
düşünce gücüyle çalışan bir program 
olan Zihin Gezisi’nin mucididir. 
Geçmişte MIT’de çalışmış olan Lübnanlı 
Profesör Samir Mustaf, kızı Mona bir 
bombayla öldürüldükten sonra intikam 
almak üzere İsrail’in finans sistemine 
saldırmak için dünyanın şahit olduğu 
en karmaşık bilgisayar virüsünü yaratır. 
Eric’in eşi Hanna kocasının icadını 
test ettikten sonra komaya girer. 
Doktorlar hastalığını teşhis edemez. 
Suçluluk duygusuyla perişan olan Eric, 
eşine güçlü bir bilgisayar virüsünün 
bulaştığından emindir. Onu kurtarmanın 
tek yolu da virüsün yaratıcısını 
bulmaktır. 

UYGARLIĞI YENİDEN NASIL 
KURARIZ? / LEWIS DARTNELL

Kitapta, olmazsa olmaz pratik 
bilgilerinden başlayarak barınak, 
yiyecek, tarım, yakıt, ilaç, enerji, 

kimya, tıp, ulaşım, iletişim, 
sanayi, zaman ve yer tayini gibi 
hayati önemde pek çok alana ait 

temel bilgileri toplayan Lewis 
Dartnell, korkunç bir felaket 

darbesinde bile uygarlık ışığının 
sönmemesi umuduyla, merak, 

sorgulama ve keşfetme arzusunu 
ateşlemeyi amaçlıyor. Kitapta, 

her bilgi türünün belirli insanların 
uzmanlığı haline geldiği, 

insanların temel bilgilerden 
kopmuş olduğu bir çağda her 

şeye sıfırdan başlamak için ne tür 
beceri ve bilgilere ihtiyaç olduğu 

araştırılıyor. Dartnell, hayatta 
kalanların karşılaşacağı en temel 
sorunu, yani bilginin insanlığın 

geneline dağılmış olmasını temel 
alarak bir yeniden başlama 

kılavuzu öneriyor.
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ÖLÜM ALFABESİ 2: KÖTÜLÜĞÜN BAŞLANGICI / 
OUIJA 2: ORIGIN OF EVIL
2014 yapımı “Oujia” korku filminin devamı niteliğinde 
olan yapımın yönetmen koltuğuna oturan Mike Flanagan 
aynı zamanda Jeff Howard ile birlikte filmin senaristliğini 
üstleniyor. Annalise Basso, Henry Thomas, Doug Jones, 
Elizabeth Reaser ve Lin Shaye, başrollerde yer alıyor.  
Yapım, teknolojik gereçleri kullanarak sahte ruh çağırma 
seansları düzenleyen bir aileyi temel alıyor. Bekar 
anne ve 2 kızı bu şekilde hayatlarını idame ettirirken 
tezgahlarını geliştirmek için aldıkları ruh çağırma tahtası 
en küçük kızı etkisi altına alıyor. Aile küçük kızın değişimi 
karşısında çaresiz kalırken ona musallat olan yaratıkla başa 
çıkabilmenin yollarını arıyor. Film, 18 Kasım’da seyirci ile 
buluşuyor.

MÜTTEFİK / ALLIED
“Müttefik”, 1942 yılında Kuzey Afrika’da düşman hattında 
savaşan Fransız direniş savaşçısı Marianne Beausejour ile 
karşılaşan istihbarat subayı Max Vatan’ın hikayesini seyirciye 
aktarıyor. Marianne ve Max, Londra’da tekrar bir araya 
geldiklerinde ilişkileri savaşın yoğun baskısıyla tehlikeye 
girer. Marianne ve Max’in aşkı bu savaştan galip çıkabilecek 
mi? Robert Zemeckis’in yönetimdeki filmde, başroller Brad 
Pitt, Marion Cotillard ve Lizzy Caplan’a ait. Aksiyon, dram ve 
romantizm yüklü yapım 25 Kasım’da seyirci ile bir araya geliyor. 

ŞARKINI SÖYLE / SING
“Despicable Me”, “Dr. 
Seuss”, “The Lorax”, 
“Despicable Me 2” ve şu 
anda tarihin en yüksek 
hasılat yapan ikinci 
animasyon filmi olan 
“Minions” gibi sevilen 
hitleriyle tüm dünyada 
izleyicilerin büyüleyen 
“Illumination”, yıl sonunda 
“Sing”, filmini sunuyor. 
Animasyon, müzikal-
komedi filmi “Sing”, 
herkesin içindeki parlak 
yıldızı ortaya çıkarma hikayesini konu alıyor. Filmin yönetmen 
koltuğunda Garth Jennings oturuyor. 
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GELİŞİ GÜZEL
Analog çekimin anlık ve tesadüfi 
özelliğinden etkilenen sanatçı, 
fotoğraf arşivinden bir seçkiyi, toprak, 
tuval, tente, pleksiglas gibi yapay ve 
doğal malzemeler aracılığıyla mekana 
özel ürettiği yerleştirmelerle yeniden 
yorumluyor. Sergide üç farklı konuyu 
sanatseverlerin iç dünyasına sunan 
Kıvılcım Güngörün, ilk serisinde 
ağırlıklı olarak gri tonları ve geometrik 
formlara yer veriyor. Sergi, Galeri 5’te 
16 Kasım tarihine kadar görülebilir. 

TEK VE ÇOK
1955’ten 1995’e Türkiye’de üretim ortamını 
1980’li yıllarda dolaşımda olan nesneler 
aracılığıyla inceleyen “Tek ve Çok” sergisi 6 
Eylül’den 13 Kasım’a kadar sanatseverleri SALT 
Galata’ya bekliyor. Eşyanın üretimi ve dolaşımına 
yönelik, araştırma temelli bir sergi olan “Tek ve 
Çok”, Türkiye’de 1955-1995 dönemini, adım adım 
gerçekleştirilen sanayileşme ve uzantısındaki 
tasfiyenin meydana getirdiği nesneler aracılığıyla 
ele alıyor. Endüstri ürünlerinin ilk kez geniş bir alıcı 
kitlesiyle buluştuğu 1980’li yıllarda, dolaşımda 
olan nesnelerden derlenen bu seçki, dönemin 
üretim ortamını bağımsız hikayelerle inceliyor.

İNSAN İNSANI ÇEKERMİŞ
Yeni eklenen fotoğraflarla birlikte zenginleşen 
İstanbul Modern Fotoğraf Koleksiyonu’ndan 
bir seçki “İnsan İnsanı Çekermiş” adlı sergide 
buluşuyor. 80 yıllık süreçte, 80 fotoğrafçının 
çektiği insan fotoğraflarına odaklanan, “İnsan 
İnsanı Çekermiş” Türkiye’nin fotoğraf tarihini 
de yansıtıyor. Genç Türkiye’nin gelişen ve 
yenilenen yüzünü dünyaya tanıtan, belge 
fotoğrafının Cumhuriyet dönemindeki en 
önemli temsilcilerinden Othmar Pferschy’den 
günümüze uzanan dönemde çekilen insan 
fotoğraflarının yer aldığı sergi, değişen 
teknikleri, yorumları ve sosyo-ekonomik 
koşulları da takip ediyor. Sergi, 18 Aralık’a 
kadar İstanbul Modern’de sizleri bekliyor. 
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