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Jeneratör olarak biz de yerimizi aldık. Fuar, 
Bulgaristan, Almanya, İngiltere, Rusya, Ukrayna, 
ABD, İtalya, Fransa, Romanya, Yunanistan başta 
olmak üzere pek çok ülkeden yabancı ziyaretçi 
ağırladı. Denizcilik sektörüne ait tüm aksesuarlar 
ve ekipmanların bulunduğu marin grubu setleri ve 
portatif jeneratör ürünlerimiz büyük ilgi gördü.

Değerli Aksa Jenerik okurları, Suriye’nin 
kuzeyinde, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında başlayan 
Fırat Kalkanı Operasyonu’nda biz de Aksa 
Jeneratör olarak destek oluyoruz. Operasyon 
kapsamında bölgede kurulan geçici karakollarda 
kullanılmak üzere 121 adet jeneratörü TSK’ya 
teslim ettik. Jeneratörlerimizden toplamda 6425 
kVA gücünde enerji elde edilecek. Aksa olarak 
ülkemiz için üretmeye ve çalışmaya devam 
edeceğiz. 

Elbette ki bu yıl imza attığımız projeler ve başarılar 
bunlarla sınırlı değil. Dergimizin ilerleyen 
sayfalarında Aksa Jeneratör ile ilgili gelişmeleri 
takip edebilir, jeneratör kullanımına dair faydalı 
bilgilere erişebilirsiniz.
 
Tüm Aksa Jeneratör Ailesi’ne özverili çalışma 
prensiplerinden dolayı teşekkür ediyor, dergimizi 
keyifle okumanızı diliyorum. 

ALPER PEKER
Aksa Jeneratör-CEO

“global jeneratör 
pazarındaki ilk 5’teki 
yerimizi ilk 3’e taşımayı 
hedefliyoruz.”

ksa Jeneratör olarak önemli hedeflerle giriş 
yaptığımız 2017 yılında hedeflediğimiz 
projelerin büyük bir bölümünü 
hayata geçirdik. Hatta hız kesmenden 
çalışmalarımızı sürdürdüğümüz bu süreçte 
yine çeşitli ödüllere layık görüldük, Afrika iş 
dünyasında iz bırakan projelere imza attık, 
Avrupa’da ise hedef büyüttük… 
Bizim için oldukça önemli yer turan Doosan 
Motor Şirketi tarafından art arda beşinci kez 
“Yılın En İyi Müşterisi” seçildik. Dünyanın en 
büyük motor üreticilerinden birisi olan Güney 
Koreli firmadan bu ödülü beşinci kez almak 
bizi oldukça onurlandırdı. 

160’ın üzerinde ülkeye ihracat faaliyeti 
gerçekleştiren Aksa Jeneratör, cirosunun 
yüzde 65’ini yurtdışından elde ediyor. 
Yurt dışı pazarında yeni hamlelerimize 
hız kesmeden devam ederken, Afrika ve 
Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa’da 
da yatırımlarımızla global jeneratör 
pazarındaki ilk 5’teki yerimizi ilk 3’e 
taşıyacağız. 

Tekne ve botlarda hız ve konfor arayan 
deniz tutkunlarının merakla beklediği CNR 
Avrasya Boat Show Fuarı, bu yıl da CNR 
Expo’da gerçekleşti. Yerli ve yabancı 63 
bin 507 kişinin ziyaret ettiği fuarda Aksa 
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Türkiye’de inşaat alanında planlanan yatırımlar, jeneratör sektörünü de umutlandırıyor. Türkiye’nin 2023 
projelerinin, jeneratör sektörünün de önünü açacağını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, şirket olarak 
2025 yılına kadar 1 milyar dolar ciro hedefleri doğrultusunda Türkiye, Çin ve Amerika’nın ardından Avrupa’da 
yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceklerini söylüyor.

türkiye’nin dev 
yatırımları jeneratör 
Sektörüne ivme katacak

G
ünümüzde yaşanan sosyal 
ve ekonomik olaylar, artan 
sanayi üretimi, toplu konutlar 
bölgesel elektrik ihtiyaçlarını 

doğrudan etkiliyor. Bu gelişmeler, 
jeneratörleri dünyada üretim kapasitesi 
en hızlı artan enerji kaynağı konumuna 
getiriyor. Türkiye’nin ve dünyanın 
jeneratör sektöründeki en güçlü 
oyuncularından olan Aksa Jeneratör’ün 

CEO’su Alper Peker,  bugün Türkiye’de 
yaşanan inşaat sektöründeki 
gelişimin jeneratör sektörüne de ivme 
kazandıracağını vurguluyor.

büyük projeler Sektörde 
rekabeti artıracak
Türkiye, 2023 hedefleri doğrultusunda 
dünya çapında büyük projelere imza 
atmayı hedefliyor. Bu projelerin 

Aksa Jeneratör  COE’su Alper Peker: 
“Aksa Jeneratör olarak 2017 yılında 
da yüzde 100 müşteri memnuniyeti 
ilkesi ışığında yüksek kaliteli 
ürünler ve hizmetler ile büyümemizi 
sürdürmeyi hedefliyoruz.”
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Türkiye’de jeneratör sektörüne 
de hareketlik kazandıracağını 
belirten Peker: “Enerji sürekliliği 
tüm sektörlerin en önemli gündem 
maddesi. Sektörlerin ihtiyacına yönelik 
jeneratör üretimi yapmak için ise 
Ar-Ge çalışmalarına önem vermek 
gerekiyor. Bu bağlamda ülkemiz için 
yapılacak dev yatırımlara uygun 
jeneratör sağlayabilmek sektördeki 
rekabet ortamını güçlendireceği 
gibi sektörümüzün gelişmesini 
de destekleyecektir” diyor. Dünya 
çapına yayılmış Ar-Ge yapılanması 
ve 7/24 hizmet sunma kapasitesiyle 
büyük projelerde öne çıktıklarını dile 
getiren Peker: “Verdiğimiz hizmet ve 
taleplere yönelik geliştirdiğimiz Ar-Ge 
çalışmalarımız ile dünya çapında çok 
önemli işlere imza atıyoruz. Ülkemiz 
için de en iyisini sunmak başlıca 
sorumluluğumuz. Ülkemizi hedeflerine 
taşıyacak projelere verdiğimiz destek 
bizi Türkiye ile birlikte aydınlık 
bir geleceğe taşıyacak” ifadesini 
kullanıyor.

kentSel dönüşüm projeleri 
Sektör için fırSat yaratıyor
Değişen ihtiyaçlar jeneratör pazarında 
yeni ihtiyaçları ortaya çıkarsa da 

jeneratör pazarını şekillendiren asıl 
değişim nüfusun büyük bölümünün 
hayatında elektrik kesildiğinde mum 
yakıp oturma konseptinin ortadan 
kalkmış olması. Kentsel dönüşüm 
çalışmaları ile yeni bir kalkınma ve 
yapılanma fırsatının doğabileceğine 
değinen Peker şöyle devam ediyor: 
“Günümüzde değişen yaşam 
alışkanlıkları Türkiye’deki ‘yeni 
hane halkının ihtiyaçlarını belirliyor. 
Bu alışkanlıklar enerji talebinin 
nedenini açıklarken, kış aylarında 
evlerdeki kombilerin elektrik olmadan 
çalışmaması tabloyu daha büyük 
açıklıkla ortaya koyuyor. Kentsel 
dönüşüm kapsamında Türkiye’de 
yaklaşık 7 milyon konutun yenilenmesi 
ön görülüyor. Yaşanabilir şehirler 
kurmak için ise kesintisiz enerji sunan 
sektörümüzün büyük önem taşıdığına 
inanıyoruz. Bu kapsamda biz de Aksa 
Jeneratör olarak 2017 yılında da 
yüzde 100 müşteri memnuniyeti ilkesi 
ışığında yüksek kaliteli ürünler ve 
hizmetler ile büyümemizi sürdürmeyi 
hedefliyoruz.” 

avrupa üzerinden afrika 
ülkelerine
Amerika ve Çin’deki üretim tesislerinin 

yanı sıra satış ofisleriyle dünyaya 
ulaşan Aksa Jeneratör; yurtiçinde 
olduğu kadar, yurtdışında da yüksek 
performans sergiliyor. Dünyada ilk 
beşte olan yerini ilk üçe taşımayı 
hedefleyen Aksa Jeneratör’ün odağında 
Hindistan ve Afrika bulunuyor. Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker; “Aksa 
Jeneratör olarak hedef pazarlarda 
şartları öğrenerek ve değerlendirerek 
yurtdışındaki birçok yeni pazarda 
yeni fırsatlar yakalıyoruz. Avrupa’da 
İtalya ve İspanya’da bir arayışımız 
var.  Afrika ülkelerinde özellikle 
İspanyol şirketlerin önemli bir 
etkinliği var.  Bunu değerlendirerek 
bölgedeki yerimizi sağlamlaştırırken, 
hedeflediğimiz satın almayla dünya 
sıralamasındaki yerimizi daha yukarıya 
taşıyacağız” diyor.

“Avrupa’da İtalya ve İspanya’da bir 
arayışımız var.  Afrika ülkelerinde 
özellikle İspanyol şirketlerin 
önemli bir etkinliği var.’’
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Suriye’nin kuzeyinde, Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından yürütülen 

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda Aksa 
Jeneratör, toplam 6425 kVA gücünde 
jeneratör setlerini TSK’ya teslim etti. 

Suriye’nin kuzeyinde, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 
başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu büyük bir başarıyla 
sona erdi. Terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf 

ederek, hudut güvenliğini artırmak amacıyla sürdürülen 

operasyona Aksa Jeneratör de enerji desteğinde bulundu. 
Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında bölgede kurulan geçici 
karakollarda kullanılmak üzere toplam 6425 kVA gücünde 
jeneratör setleri TSK’ya teslim edildi.

“Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teslim 
edilen jeneratör setleri, toplam 6425 kVA 
gücünde enerji sağladı.’’

fırat kalkanı 
operaSyonu’na 
akSa’dan enerji deSteği
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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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AKSA JenerAtör’e 
Güney Kore’den 
bir ödül daha
Uluslararası pazarlarda en güçlü tedarikçilerle 
çalışan Aksa Jeneratör,  dünyanın en büyük motor 
üreticilerinden biri olan Doosan Motor Şirketi tarafından 
art arda beşinci kez “Yılın En İyi Müşterisi” seçildi. Güney 
Koreli firma, Dubai’de gerçekleştirilen ödül töreninde 
Aksa Jeneratör’ün dünya genelinde en fazla Doosan 
motorlu jeneratör satan firma olduğunu açıkladı.

H
er yıl Doosan Motor 
Şirketi tarafından 
düzenlenen ve 
Güney Koreli 

şirketin en büyük müşterilerini 
onurlandırdığı Customer of The 
Year Ödülleri bu yıl Dubai’de 
düzenlenen ödül töreninde 
sahiplerini buldu. Dünyanın dört 
bir yanından sektörün önde 
gelen markalarının katıldığı 
törende Aksa Jeneratör, üst 
üste beşinci kez Doosan 
tarafından verilen ve gecenin 
en prestijli ödülü olan “Yılın 
En İyi Müşterisi” ödülüne layık 
görüldü. 

her yıl ağını daha da 
geliştiriyor
Amerika ve Çin’deki üretim 
tesislerinin yanı sıra satış 
ofisleriyle dünyaya ulaşan 
Aksa Jeneratör, dış pazarda 

yaptığı yatırımlarla her yıl daha 
fazla ülkeye adını ve ürünlerini 
taşıyor. Müşterilerin ihtiyaçlarını 
göz önünde tutarak ürünlerini 
geliştirdiklerini söyleyen 
Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker; “Aksa Jeneratör olarak 
dünyanın birçok ülkesine ürün 
ve hizmetlerimizi ulaştırıyoruz. 
Müşterimize ve her koşula 
uygun olabilecek jeneratör 
üretimi için Ar-Ge ekiplerimizle 
başarılı çalışmalara imza 
atıyoruz. Hedefimiz adımızı 
yeni ülkelere de duyurmak. Bu 
hedefle Doosan gibi bizimle 
aynı yolda yürüyen firmalarla iş 
birliği yapmak marka gücümüze 
önemli katkı sağlıyor. Doosan’ın 
dünyada tedarikçiliğini yaptığı 
yüzlerce firma arasından üst 
üste beşinci kez en iyi müşteri 
ödülüne sahip olmaktan büyük 
memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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altın SponSorluk

Ortadoğu’nun en önemli 
fuarlarının başında gelen 
Middle East Electricity 
(MEE),  6-8 Mart arasında 
Dubai’de gerçekleşti. 
Aksa’nın altın sponsor 
olduğu fuarda, akıllı 
şehirlerin geleceği 
üzerinde duruldu.

O
rtadoğu Elektrik&Solar 
Ortadoğu’nun (Middle 
East Electricity&Solar 
Middle East) düzenlediği 

ve 3 gün süren eğitimde endüstri 
liderlerinin deneyimlerine 
yer verildi. MEE’nin bu yılki 
strateji ortakları arasında Dubai 
Belediyesi ve Arap Şehirleri Çevre 
Merkezi yer aldı. Akıllı şehirlerin 
geleceği üzerine odaklanan 
yeni özellikler ve inovasyonlar, 
konferanslar, önümüzdeki on yıl 
içerisinde yerli ve uluslararası 
boyutta yol gösterici olan 
yenilikler gibi birçok konuda 
katılımcılara bilgi verdi.

2
2-24 Şubat 2017 tarihleri arsında düzenlenen ve 
Türkiye’nin en büyük toplantı, kongre ve etkinlik 
buluşması olarak kabul edilen ACE of M.I.C.E, önemli 
sektör temsilcilerini bir araya getirdi. 39 ülkenin 

katıldığı ve 220 firmanın stant açtığı ACE of M.I.C.E’ın etkinlik 
sponsorlarından biri de Aksa Jeneratör oldu. Dünya çapında 
sektörleri birleştiren etkinliklere katkı sağlamaktan büyük 
memnuniyet duyduklarını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper 
Peker, “Yeni müşteri ve pazarların kazanılması, Türkiye’de MICE 
sektörünün bilinirliliği ve algısının global seviyede artırılması için 
ACE of M.I.C.E önemli bir yere sahip. Bu platformda bir paya sahip 
olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

C
NR Avrasya Boat 
Show, yoğun ilgi ile 
karşılandı. Geçtiğimiz 
yıl 50 binin üzerinde 

ziyaretçiyi ağırlayan fuarı, 3 
bin 539’u yabancı olmak üzere 
63 bin 507 kişi ziyaret etti. Fuar, Bulgaristan, Almanya, 
İngiltere, Rusya, Ukrayna, ABD, İtalya, Fransa, Romanya, 
Yunanistan başta olmak üzere pek çok ülkeden yabancı 
ziyaretçi ağırladı. Denizcilik sektörüne ait tüm aksesuarlar 
ve ekipmanların bulunduğu fuarda Aksa Jeneratör de marin 
grubu setleri ve portatif jeneratör ürünleriyle yerini aldı.

ACE of M.I.C.E, dünyadan ve 
Türkiye’den birçok firmanın 
katılımıyla İstanbul Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşti. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
fuarın etkinlik sponsoru Aksa Jeneratör oldu. 

Deniz tutkunlarının merakla beklediği CNR Avrasya 
Boat Show Fuarı, CNR Expo’da gerçekleşti. Aksa 
Jeneratör marin jeneratörlerini sergilediği fuarı, yerli 
ve yabancı 63 bin 507 kişi ziyaret etti.

ace of m.ı.c.e 2017’ye 
akSa deSteği 

AKSA JenerAtör 
avraSya boat ShoW’da

AKSA’dAn
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S
aha aydınlatma ihtiyaçlarına 
hızlı cevap verebilen jeneratörlü 
aydınlatma kuleleri, mobil olma 
özelliği ile kullanıcılarına kolaylık 

sağlıyor. Aksa Jeneratör, farklı güçlerde 
sunduğu aydınlatma kuleleri ile şantiyeler, 
sivil savunma hizmetleri, konser ve diğer 
etkinlikler için gece yapılan kurulum 
işlemlerinde pratik ve etkin bir aydınlatma 
kaynağı sunuyor.

her koşula uygun SeSSiz ve güçlü 
ışıklandırma 
Portatif dizel jeneratör ile enerji ihtiyacını 
karşılayarak güçlü aydınlatma sağlayan  
Aksa aydınlatma kuleleri, 12 saate kadar 
çalışma kapsiteli yakıt tankına sahip. Yağışa 
ve rutubete karşı koruyucu cam ve sessiz 
kabin özelliği sayesinde hem kapalı hem de 
açık alanlarda rahat bir kullanım vadediyor. 
Aksa aydınlatma kuleleri, çift vinç sistemi 
ile 7 metre yüksekliğe ulaşabiliyor, kulelerin 
üzerinde bulunan lambalar ise ihtiyaca göre 
tek olarak da çalışabiliyor.

aydınlatma 
kuleleri

Jeneratörlü aydınlatma kuleleri; 
gösteriler, konserler, sivil savunma 
çalışmaları, otoyol, demiryolu çalışmaları 
ve şantiye gibi alanların öncelikli 
ihtiyaçları arasında yer alıyor. Aksa 
Jeneratör, farklı güç seçeneklerine 
sahip mobil aydınlatma kuleleri ile bu 
alanların ışıklandırılması için sessiz ve 
pratik çözümler sunuyor.D

ış pazarda gelişme 
sürecindeki ülkeler ve 
değişen yaşam şartları 
jeneratör sektörüne büyük 

fırsatlar sunuyor. Dış pazardaki 
potansiyeli keşfederek stratejisini 

bu doğrultuda belirleyen Aksa 
Jeneratör, yıllık cirosunun yüzde 
50’sinden fazlasını yurtdışı 
operasyonlarından elde ediyor. 
Yurtdışı atağını yaklaşık 20 yıl 
önce Singapur ofisini açarak 
başlattıklarını anlatan Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker, 
“Dünya jeneratör üretim pazarı 
Uzakdoğu’ya yönelirken 2007 
yılında Çin’deki ilk üretim 
tesisimizin açılışını yapmamızın 
global bir oyuncu olma yolunda 
attığımız en büyük adım olduğunu 
söyleyebiliriz. 2012 yılında 
dünyanın en önemli ve zorlu 
pazarları arasında yer alan Amerika 
jeneratör pazarına girerken 
rekabetin ve tüm zorlukların 
farkındaydık ve mücadeleye hazır 
bir şekilde üretim tesisimizin 
açılışını gerçekleştirdik. Bugün 
160’ın üstünde ülkeye satış 
faaliyeti gerçekleştiriyoruz. 
Geçtiğimiz yıl ciromuzun 
yaklaşık yüzde 65’ini yurtdışına, 
yüzde 35’ini ise yurtiçinde 
gerçekleştirdik” diyor.

AKSA’nın 
hedefi, dünya 
pazarında ilk 
3’e girmek
Yaklaşık 20 yıldır yurtdışında faaliyetlerini sürdüren ve hedefini 
dış pazar ağırlıklı büyüme olarak belirleyen Aksa Jeneratör, 160’ın 
üzerinde ülkeye ihracat faaliyeti gerçekleştiriyor. Cirosunun yüzde 
65’ini yurtdışından elde ettiklerini dile getiren Aksa Jeneratör CEO’su 
Alper Peker; Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin yanı sıra Avrupa’da da 
yatırımlarına devam ederek global jeneratör pazarındaki ilk 5’teki 
yerini ilk 3’e taşımayı hedeflediklerini vurguluyor.

mobil

ile
keSintiSiz
aydınlık
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Türkiye ve Afrika ülkeleri iş çevreleri için benzersiz bir 
platform olan Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’nun 
bronz sponsoru Aksa oldu. Altyapı, yatırım, enerji, 
ulaştırma ve madencilik alanlarında ülke proje 
sunumlarının gerçekleştirildiği forumda görüşmeler 
hız kesmeden devam ederken, Aksa Jeneratör mobil 
jeneratör setleriyle alana kesintisiz enerji sağladı.

AKSA T
ürkiye-Afrika stratejisinin bir parçası olan 
“Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu” 2-3 
Kasım 2016 tarihleri arasında Lütfi Kırdar 
Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Tüm Afrika 

ülkelerinden bakanların, üst düzey firma temsilcilerinin 
ve Afrika Birliği üst düzey yetkililerin katıldığı foruma, 
Aksa bronz sponsor olarak destek verdi. 
Altyapı, yatırım, enerji, ulaştırma ve madencilik 
sektörüne yönelik Türkiye ve Afrika ülkelerinin 
ekonomik ve ticari ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli 
role sahip olan forum, iki gün boyunca ikili görüşmelere 
ev sahipliği yaptı. Afrika’da yirmi yıllık satış deneyimine 
sahip olan ve son yıllarda Afrika yatırımları ile öne 
çıkan Aksa standı önemli toplantılara sahne oldu.

afrika pazarında yerini güçlendiriyor
Aksa, Afrika’nın artan enerji ihtiyacına hem enerji 
santralleriyle hem de jeneratörleriyle çözüm sağlıyor. 
Gana Cumhuriyeti ve Madagaskar Cumhuriyeti ile 
enerji santrali ve satışı için anlaşmaya varan Aksa 
Enerji, gelecek yatırımlar için Afrika ülkeleri ile 
görüşmelerine devam ediyor. Aksa bünyesinde yer 
alan Aksa Jeneratör, Afrika’daki satış faaliyetlerinin 
yanı sıra enerji sektöründen madencilik sektörüne 
farklı coğrafyalarda katıldığı fuarlar ile sektördeki 
gücünü tüm dünyaya tanıtıyor.

afrika iş dünyaSının odağı oldu

Aksa Jeneratör son 
olarak Afrika pazarının 
merkezi ve sektör 
konusunda referans 
niteliğinde olan Electra 
Mining Africa Fuarı’nda 
yerini aldı.
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Jeneratörlerin düzenli olarak bakımlarının yapılması uzun süre sorunsuz ve yüksek performans ile 
kullanabilmelerini sağlarken, oluşabilecek arızaların da önüne geçmeye yardımcı oluyor. 

JenerAtörünüzü 
keSintilere hazır tutun

   AKSA KURUMSAL  
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K
ullanıcıların jeneratörlerden 
öncelikli beklentisi elektrik 
kesintisi olduğunda kısa 
sürede sorunsuz bir şekilde 

devreye girmesidir. Jeneratörlerin anında 
devreye girmesi, uzun süre ve tam 
kapasite çalışması için düzenli olarak 
bakım yapılmasına bağlı. Jeneratöre 
yapılan yatırımın karşılığını almak için 
ise satış sonrası hizmeti veren firmaları 
tercih etmenin önemine dikkat çeken 
Aksa Servis Genel Müdürü Ömer Saner, 
belirli periyodlarla bakım yapılmadığı 
takdirde jeneratörlerin ömrünün 
azaldığının altını çiziyor.

düzenli bakım SayeSinde ilk 
günkü performanS
Jeneratörlerden enerji kesintisi halinde 

en verimli şekilde yararlanmak için 
kesintilere karşı hazır tutmak gerekiyor.  
Düzenli bakım hizmeti verilen ve 
periyodik kontrolleri kullanıcı tarından 
yapılan jeneratörler hem kesinti anında 
kısa sürede devreye giriyor hem daha 
uzun ömürlü oluyor.  Jeneratörlere yılda 
bir kez genel bakım yapılmasını öneren 
Saner: “Jeneratörde genel bakım yılda bir 
kez yapılmazsa motorda paslanma, devir 
daimde çürüme ve radyatörde delinme 
meydana gelebiliyor. Aksa olarak yetkili 
servislerimizin yaptığı bakım ve kontrol 
işlemi sırasında gerekmesi durumunda 
jeneratörün özelliklerine göre belirlenmiş 
olan motor yağı ve antifriz, filtreler gibi 
yardımcı parçalar değiştirilir. Böylelikle 
bu elemanların koruduğu motor, radyatör 
gibi jeneratörü oluşturan ana bileşenlerin 

de arızalara karşı korunması sağlanılmış 
olunur. Düzenli periyodik bakım, 
jeneratörlerin ilk günkü performansında 
çalışmasını sağlar” diyor. 

garanti dışı müdahalelerden 
kaçının 
Tüketicilerin ihtiyaç anında yarı yolda 
kalmaması için jeneratöre yatırım 
yaparken çözüm üretecek servis ekibinin 
olduğundan emin olunması gerektiğini 
belirten Saner: “Aksa Jeneratör olarak 
yüzde 100 müşteri memnuniyeti 
hedefiyle çalışıyoruz. Müşterilerimizin 
yetkili servise ihtiyaç duyduğu 
durumlarda, en hızlı şekilde destek 
olmak için en yakın yetkili servisimize 
Aksa Jeneratör Çözüm Merkezi’nden 
ulaşabiliyorlar” diyor.

“Aksa Jeneratör, Türkiye 
genelindeki 300 çalışanı, 85 
servis noktası ve yedek parça 
stoku ile kalite standartlarında 
ve teknik talimatlara uygun 
7/24 bakım hizmeti sağlıyor.’’



T
ürkiye’nin lider 
jeneratör markası 
Aksa Jeneratör, yılbaşı 
eğlencelerini, doğum 

günü sürprizlerini, konser, 
festival, düğün ve nişan gibi 
özel günleri benzersiz kılacak 
etkinliklerde enerji ihtiyacını 
karşılamaya yardımcı oluyor. 
Aksa Jeneratör ürün grubuyla 
hem ihtiyaç duyulan enerjiyi 
sağlıyor hem de mevcut 
elektriğin kesilmesi durumda 
enerji desteği veriyor.

her ortama uygun enerji 
deSteği
Büyük tesislerde, otellerde 
veya konserlerde kullanılan 
dizel jeneratörler, şebeke 
enerjisine yedek güç kaynağı 
ve sürekli güç kaynağı 
olarak işlev görüyor. Montaj 
yapılacak alanın ihtiyacına 
göre açık tip, sessiz kabinli 
tip, sessiz konteynerlı 
tip olarak gruplandırılan 

Aksa dizel jeneratör, dizel 
yakıtının parlayıcı özelliğinin 
olmamasıyla sabit tesislerde 
ve seyyar iş sahalarında sıklıkla 
tercih ediliyor. 
Aksa Jeneratör sunduğu 
kiralama olanağı ile yeni yıl 
heyecanını herkesin kesintisiz 
yaşamasına olanak sağlıyor. 
Aksa Jeneratör ile kiralama 
olanağı da bulunan Aksa Dizel 
Jeneratör, portatif sürekli güç 
kaynağı olarak festivallerde, 
konser düzenlenen alanlarda, 
stadyumlarda, film setlerinde 
ve naklen yayın sistemlerinde 
kullanılabiliyor.

Yılbaşı, doğum günü, konser, düğün, nişan gibi özel günlerde kesintisiz 
eğlenceyi yaşatmak için organizasyon yetkililerinin önceden alması 
gereken önlemlerden biri de jeneratör. Aksa, jeneratör setleriyle büyük 
tesislerden ev ve sokak partilerine kadar her yerde enerjiyi garantiliyor.

özel günlere enerji çözümleri

“Aksa Jeneratör ürün grubuyla hem 
ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlıyor 
hem de mevcut elektriğin kesilmesi 
durumda enerji desteği veriyor.’’

AKSA’dAn
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S
ürekli ve dönemsel enerji 
ihtiyacını karşılayan 
jeneratörlerler, farklı 
amaçlara yönelik model 

ve güç seçenekleriyle bireysel 
alıcılarda kararsızlıklara neden 
olabiliyor. Aksa Jeneratör Yurtiçi 
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Başkan Yardımcısı Nazmi Atalay, 
jeneratör seçiminde yol gösterecek 
başlıca teknik değerlerin göz önünde 
bulundurulmasının ev ve iş yerleri 
için jeneratör satın alacakların 
doğru seçimi yapmalarına yardımcı 
olacağını söylüyor. Jeneratörün 
kullanılacak alandaki cihazları 
aksatmadan çalıştırması ve 
enerjinin kesintisiz sağlanması için 
ihtiyaç duyulan gücün belirlenmesi 
gerekiyor. Bir uzman yardımıyla 
aynı anda çalıştırılacak cihaz veya 
makinaların değerlerinin tespit 
edilmesi jeneratörden beklenen 
verimin alınması açısından büyük 
önem taşıyor. Kişilerin ev veya iş 
yerlerinde hangi cihazlara enerji 
sağlanacağını belirtmesi gerektiğini 
söyleyen Aksa Jeneratör Yurtiçi Satış 
ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Nazmi Atalay: “Şebekeden 
gelen enerji ile ev ve iş yerindeki 
elektrikli tüm cihazları çalıştırabilirken, 
jeneratörler motor gücüne bağlı 
olarak sınırlı sayıda cihazın enerji 

ihtiyacını karşılayabilir. Herhangi bir 
aksaklık yaşamamak için bu cihazların 
uzman yardımıyla gücü hesaplanmalı. 
Aksa Jeneratör olarak bizim 
önerimiz jeneratör seçiminin yanı 
sıra jeneratörün uzun yıllar verimli 
kullanımı için de satış sonrası hizmeti 
verebilecek güvenilir markaların tercih 
edilmesi yönünde” diyor. 

geniş kullanım alanı için 
portatif jeneratör 
Ev ve küçük işletmelerdeki koşullara 
bağlı olarak uygunluğuna ve 
ulaşılabilirliğe göre benzin, dizel ve 
doğal gaz yakıtlı jeneratör seçeneği 
kullanıcıların tercihine sunuluyor. 
Kullanım alanlarına göre farklı 
yakıt tipinde jeneratör seçenekleri 
sunduklarını belirten Atalay şöyle 
devam ediyor: “Özellikle konutlar 
için dizel yakıtlı portatif Aksa 
Jeneratörleri müşterilerimize tavsiye 
ediyoruz. Kolaylıkla temin edilebilen 
dizel jeneratörler, enerji sürekliliği 
sağlanmasına yardımcı oluyor. 
Dizel yakıtının parlayıcı özelliğinin 
olmaması, sabit alanlarda kullanıma 
uygun bir tercih. Aynı zamanda ev içi 
kullanım için müşterilerin endişesi 
jeneratörün gürültü seviyesi. Aksa 
Portatif Jeneratör sessiz olmasıyla 
kullanıcılara rahat bir ortam 
yaratıyor.” 

“Aksa Portatif Jeneratör 
sessiz olmasıyla kullanıcılara 
rahat bir ortam yaratırken, 
taşınması kolay olduğundan 

sadece kısa elektrik kesintisine 
karşı değil kamp, piknik gibi 

etkinliklerde de kullanıcılara 
kesintisiz enerji sunuyor.”

doğru jeneratör Seçimi 
makSimum verim Sağlıyor

Beklenmedik enerji kesintilerine karşı ev ve iş yerlerinde jeneratör önlemi almak isteyenlerin dikkat 
etmeleri gereken en önemli konu doğru jeneratör tercihi. Jeneratörün etkili bir şekilde kullanımı için 
jeneratör seçimi yaparken toplam ihtiyaç duyulan gücün hesaplanmasının öncelik olduğunu belirten 
Aksa Jeneratör Yurtiçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Nazmi Atalay, jeneratörün 
yakıt tipi, gürültü seviyesi ve satış sonrası servis hizmet kriterlerinin değerlendirmesini öneriyor.
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jeneratör Senkron SiStemi ile 
enerji Sürekliliği mümkün
Kesintisiz güç kaynaklarının hayati önem taşıdığı günümüzde tesislerin elektrik ihtiyacını karşılamak için farklı 
voltajlarda enerji üreten jeneratör grupları ile değişik düzenlemeler yapmak mümkün. Aksa Jeneratör, işletmelere 
kurduğu paralel sistem ile tek veya çoklu jeneratörlerin şebekeye paralel çalışmasını veya senkronize çalışan 
jeneratörlerle tesisin sürekli beslenmesini sağlıyor. 
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“Yakıt tasarrufu ve çalışma esnekliği 
sağlayan Aksa paralel sistemleri, dijital 
teknolojisi sayesinde ihtiyaca göre tüm 
jeneratörlerin durumunu tek ekrandan 

izlemeye imkan veriyor.’’

E
nerji kesintilerinin 
ya da şebekeden 
kaynaklanan sorunların 
iş sürekliliğini 

aksatabileceği tüm alanlarda 
kesintisiz güç kaynakları önemli 
rol alıyor. Aksa Jeneratör, 
tesislerin yükünü beslemek için 
iki veya daha fazla jeneratör 
grubunu senkronize çalışmasını 
sağlayacak paralel sistemleri 
ile işletmelerin enerji ihtiyacına 
alternatif çözüm getiriyor. 
Paralel sistemin kullanım 
alanıyla ilgili bilgiler veren Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper Peker: 
“Sağlık, ulaşım, haberleşme gibi 
sektörler; enerjinin kritik bir 
öneme sahip olduğu ve önemli 
enerji yüklerinin kullanıldığı 
alanlardır. Bu alanlarda 
yaşanılan aksaklıklar hayati ve 
geri dönüşü olmayan sorunlara 
neden olur. Bu ihtiyaca yönelik 
olarak paralel sistemlerimiz 
ile sektörlere alternatif 
ve avantajlı enerji çözümü 
getiriyoruz” diyor. 

eSnek kullanım ile 
avantaj Sağlıyor
İşletmelere şebeke enerjisinin 
yanında alternatif güç sistemi 
sağlayan sistem, şebeke 
enerjisinin olmadığı yerlerde 
ise ihtiyaca göre çoklu paralel 
çalışan jeneratörlerle tesisin 

sürekli beslenmesi sağlıyor. 
Tesislere uygun kurulum 
gerçekleştirdiklerini dile getiren 
Peker: “Enerji sürekliliğinin 
büyük önem arz ettiği alanlarda 
jeneratörlerde arıza durumu göz 
önünde tutularak amaca uygun 
tasarlanmış ve tesis edilmiş 
paralel çalışan küçük jeneratör 
setleri ile işletmelere kullanım 
avantajları sunuyoruz. Acil ve 
yedek güç uygulamalarında, 
yük ihtiyacına bağlı olarak 
uygun sayıda paralel bağlanmış 
çoklu küçük jeneratör setlerimiz 
ile işletmelere maksimum 
sistem güvenilirliği, yakıt 
tasarrufu ve çalışma esnekliği 
gibi faydalar sağlıyoruz” diyor. 

dijital paralelleme 
SiStemi ile jeneratörlere 
erişim kolaylığı
Aksa dijital paralelleme sistemi, 
ihtiyaç durumuna göre tüm 
jeneratörlerin durumunu tek bir 
ekrandan izleyebilmek mümkün. 
Jeneratörün takibi, korunması, 
frekans ve voltaj kontrolünün 
yapılmasına olanak sağlayan 
sistem ile senkronizasyon, yük 
paylaştırma ve paralelleme 
koruması da tek kontrol ünitesi 
tarafından yerine getirebiliyor. 
Dijital sistem kullanıcılara 
büyük kolaylık sağlarken, 
güvenilir bir kullanım vadediyor.
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A
rtan nüfus ve buna paralel 
olarak artan enerji ihtiyacını 
karşılamak için çok daha 
fazla tüketime ihtiyaç 

duyuluyor. Bu durum karşısında enerji 
tüketimin en fazla olduğu endüstriyel 
ve sosyal tesisler için enerji verimliliği 
hem çevre hem de tesis için artık hiç 
olmadığı kadar önemli. Dönemsel ve 
sürekli enerji ihtiyacına cevap veren 
Aksa Jeneratör; enerjinin, hem elektrik 
hem ısı formlarında, aynı sistemden 
üretilmesine olanak sağlayan 
kojenerasyon ve trijenerasyon 
sistemleri ile sektörlere alternatif 
çözüm sunuyor.

yüzde 90’a varan enerji 
verimliliği
Elektrik üretirken aynı zamanda ihtiyaca 
bağlı olarak sıcak su, buhar, sıcak gaz, kızgın 
yağ veya soğuk su üretme imkan sağlayan 
sistem; geniş ürün yelpazesiyle konut, ticari 
ve endüstriyel alandaki enerji tüketicilerine 
cevap veriyor. Özellikle buhar ihtiyacı olan 
tekstil fabrikaları, ısıtma ve soğutma ihtiyacı 
olan fabrikalar, hastaneler, büyük konut 
projeleri, plazalar, oteller, havalimanları 
gibi tesislere kurulan kojenerasyon ve 
trijenerasyon sistemleri en uygun yakıtla, 
en yüksek verimde ve kesintisiz çalışma 
koşullarına göre tasarlanıyor. Kullanılabilir 
elektrik ve ısının aynı tesiste birlikte 

üretilebilmesine olanak veren sistemleri 
hakkında bilgi veren Aksa Jeneratör 
CEO’su Alper Peker: “Aksa Jeneratör olarak 
işletmelere kurduğumuz sistem ile tek 
kaynaktan elektrik, ısıtma ve soğutma 
olmak üzere değişik formlarda enerji elde 
etmelerine olanak sağlıyoruz. Kojenerasyon 
ve trijenerasyon sistemleri düşük işletme 
maliyeti ve sürekli güvenilir çalışma özelliği 
ile kısa surede kendini geri ödeyen karlı bir 
yatırım. Bu sistem ile yüzde 85-90’a varan 
yüksek enerji verimliliğine ulaşılabiliyor. 
Düşük egzoz gazı emisyonları ve yüksek 
yanma verimiyle çevreyle dost olan bu 
sistemler, tesislerde enerji maliyetlerinin de 
düşürülmesine yardımcı oluyor” diyor. 

enerji verimliliğinde işletmelerin odağı: 

Son yıllarda endüstriyel ve sosyal tesisler enerji verimliliği yüksek ve çevre dostu sistemler kurarak enerji 
ihtiyaçlarına alternatif çözüm arıyor. Tek bir yakıt girdisi ile birden fazla enerji türünün eş zamanlı olarak 

üretilmesini sağlayan birleşik ısı ve güç sistemleri de bu tesislerin odağında. Aksa Jeneratör’ün elektrik enerjisi 
ile birlikte ısıtma ve soğutma ihtiyacına cevap veren kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri, yüzde 90’a varan 

enerji verimliliği sağlarken enerji maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

birleşik ıSı ve güç SiStemleri

“Aksa Jeneratör Kojenerasyon ve 
Trijenerasyon Sistemleri doğal gaz 

başta olmak üzere propan, mazot, çöp 
gazı, biyogaz gibi yakıtlarla çalışarak 

kesintisiz, kaliteli ve yüksek verimde 
enerji üretimi sağlıyor.’’ 
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doğalgazlı
Kış aylarında yaşanan sert hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeteri kadar elektrik 
sağlanamaması, çeşitli bölgelerde elektrik kesintilerine planlamasına neden oluyor. Ancak elektrik 

kesintilerine bağlı olarak konutların ısı kaynağı olan doğalgazda bir kesinti yaşanmıyor.

K
ış döneminde Türkiye’yi 
etkisi altına alan aşırı 
yağışlar ve fırtınanın, 
elektrik iletim hatlarında 

geçici arızalara sebep olmasıyla 
çeşitli bölgelere elektrik 
verilemiyor. Kesinti anında 
doğalgaz altyapısı ile çalışabilen 
jeneratörler, kesintiden etkilenen 
bölgelerde yaşanabilecek maddi 
olumsuzluklara  ve ısınma 
problemine karşı daha uygun 
maliyetli bir çözüm sunuyor. 

yakıt maliyetinde yüzde 50’ye 
varan taSarruf
Ev ve iş yerleri için 
herhangi bir yakıt 
depolama ünitesine 
ihtiyaç duymadan 
çalışabilen doğalgazlı 
jeneratörler; sistem 
ya da yapıdaki genel 
gaz hattına direkt 
bağlanmasıyla hatta gaz 
olduğu sürece enerji 
sağlayabiliyor. Aksa 
Jeneratör CEO’su Alper 

Peker, “Jeneratör maliyetinden ve 
yakıt maliyetinden kaçınmak için 
jeneratör yatırımı yapmamanın 
anlık kesintilerde daha maliyetli 
sorunlarla geri dönebildiğini 
belirterek, ‘’Hayatı durma noktasına 
getiren bu anlık kesintilere, hali 

hazırda konutlarımızda bulunan 
ve elektrik kesintilerinden 
etkilenmeyen doğalgaz hatları ile 
uygun maliyetli bir çözüm getirmek 
mümkün. Petrol, Fuel Oil, LPG gibi 
yakıtlarla çalışan jeneratörlere 
göre saatlik kullanımda yüzde 50 
daha uygun yakıt maliyeti sunan 
doğalgaz yakıtlı jeneratörler ile 
özellikle konutlarda hayat kesintiye 
uğramadan devam ediyor” ifadesini 
kullanıyor. 

enerji keSintiSine çevreci 
çözüm

Türkiye’deki ilk doğalgaz 
yakıtlı jeneratör üreticisi 
olan Aksa Jeneratör’ün 
ürün grubunda bulunan 
doğalgazlı jeneratörler, 
kullanıcılara güven 
ve konforu bir arada 
sunuyor. Doğalgazın 
temiz bir yakıt ve çevre 
dostu olması, emisyon 
değerlerini düşürme 
özelliğini beraberinde 
getiriyor.

jeneratörler ile yakıt 
maliyeti yarıya iniyor

“Aksa doğalgaz yakıtlı 
jeneratörler, çalıştıklarında 
yaklaşık 64 – 66 dB (Desibel) 

ses seviyesiyle gürültü 
kirliliğini önlüyor.’’
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2017’de
hayatınız bu 

uygulamalar ile 
renklensin

Klasik mobil uygulamalar 
telefonlarımızın baş 

tacı. Son dönemde gün 
yüzüne çıkan birkaç yeni 

uygulama ile favorilerinize 
yenilerini ekleyebilirsiniz. 
İşte, 2017’nin en popüler 

mobil uygulamaları!

“Orijinal Roland TB-303 
sintisayzırın yeniden 

yapımını iOS’a 
getiren Troublemaker 
uygulaması ile müzik 

üretmenin keyfine 
varabilirsiniz.”
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M
obil uygulamalar bu yıl 
da hayatımızın büyük bir 
bölümünde önemli rol 
oynamaya devam edecek. 

Facebook, WhatsApp, Instagram, 
Snapchat elbette olmazsa olmazlar 
arasındaki yerlerini koruyor ancak 
sizler için derlediğimiz yeni mobil 
uygulamalar da hayatınıza renk katacak 
nitelikte. 

mojı creator
Kendi moji’nizi tasarlamak ister 
misiniz? Öyleyse binin üzerinde 
moji kombinasyonu sunan ve kendi 
fotoğrafınızı da uyarlayabileceğiniz 
Moji Creator’ı denemelisiniz. 
Hazırladığınız özel moji’lerinizi klavye 
ve iMessage entegrasyonu sayesinde, 
çeşitli sohbet uygulamalarında da 
kullanabiliyor.

flaShnote
Ders materyalleri ve benzeri önemli 
içeriklerin fotoğrafını çekerek 
kaydetmenizi sağlayan uygulama, 
fotoğrafları hızlı bir şekilde PDF 
dokümanına çevirme ve daha sonra 
kullanmanız için arşivinize ekleme 
özelliğine sahip. 

fıt365
Bu yılın en iyi sağlık uygulamalarından 
biri de Fit365. Sağlıklı kilo vermek 
isteyen ancak spor salonuna gidecek 
vakit bulamayan sporseverler için 
yeterli bir içerik sunuyor. Kişiye özel 
beslenme programından aktivite 
kaydına bir sağlık uygulamasında 
aranan her şey mevcut. 

adobe photoShop Sketch
Çizimseverlerin gözde uygulaması 
Adobe Photoshop Sketch. Eskiz ve 
boyama uygulaması olan Adobe 
Photoshop Sketch ücretsiz indirilip 
kullanılabiliyor. Birçok çizim aracı 
içeren uygulamada oluşturulan 
çalışmalar tüm katmanlarıyla 
kaliteli olarak Adobe Photoshop 
CC veya Adobe Illustrator CC’ye 
gönderilebiliyor.

google trıpS
Yeni seyahat uygulamasıyla Google, 
şehirden bir sonraki kaçışınızı 
planlarken ihtiyaç duyacağınız tek 
kaynak olmayı amaçlıyor. Rezervasyon 
ve uçuş planlarından, cazibe merkezleri, 
restoranlar ve daha pek çok şeyi bir 
araya getirip sunan basit bir seyahat 
rehberi. Uygulama, çevrimdışı da 
kullanılabiliyor.

dAy one
Günlük tutmak ve zaman zaman bu 
günlükte gerilere doğru gitmek ne 
kadar güzel ve eğitici bir alışkanlıktır. 
Day One ile her gün, o güne ait kısa 
notlarınızı fotoğrafla beraber kolaylıkla 
kaydedebiliyorsunuz. Notlarınızı buluta 
otomatik olarak yedekliyor.

breathe
Meditasyon uygulaması Breathe, size 
derin nefes egzersizleri yaptırıyor. 
Derin nefes almak için her gün 
birkaç dakika harcamak bile zihinsel 

sağlığınız için faydalı, stresi de 
azaltmanıza yardımcı. Gün içerisinde 
iyi bir rahatlamaya ve meditasyon 
yapmaya ihtiyaç duyuyorsanız, 
Breathe oldukça kullanışlı. Basit ve 
hayatınızı değiştirecek bir alışkanlık 
olarak nitelendirilen meditasyonunuz 
için yönlendirmeler, rahatlatıcı sesler 
ve geçmişinizi tutma gibi özellikler 
sunuluyor.

vhS vıdeo cam
Retro VHS videolar çekmek ya da var 
olan videolarınıza farklı VHS filtreleri 
eklemek isteyenler VHS Video Cam 
uygulamasını oldukça sevecek. 4K 
video deneyimi değil, nostalji yaşamak 
istiyorum diyenler bu uygulamayı 
mutlaka denemeli.

“Fotoğraflarınızı nostaljik 
formatta basılı hatıralara 

dönüştürmek isterseniz Printed 
tam aradığınız uygulama. Bu 
uygulama ile fotoğraflarınızı 

20 yıl hatta daha öncesine 
taşıyabilirsiniz.’’
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Etkili Bir İzlenim Yaratmak

İş görüşmeleri, özellikle de hayatınızda ilk kez bu deneyimi yaşayacaksanız, gözünüzü korkutuyor 
olabilir. Ama iş görüşmelerinde karşı tarafta bıraktığınız ilk izlenim çok önemli. Peki ilk görüşmede 
karşı tarafı etkilemek için neler yapmalı? 

sizin 
elinizde… 
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İ
lk izlenimin 30 saniye içerisinde 
sağlandığı düşünülürse, öncelikle 
görünüşünüze önem vermeli, 
görüşmeye özenli bir şekilde 

giyinerek gitmelisiniz. Çünkü görüşmeye 
uygun şık bir kıyafet, renk ve 
aksesuarlar karşı tarafa güçlü bir imaj 
sergilemek konusunda çok önemli bir 
adım.
Fakat ilk izlenim için elbette ki sadece 
bunlar yeterli değil…  
• Görüşme öncesi bir saat belirlendiğini 
ve sizin o saatte gitmeniz gerektiğini 
düşünürsek, minimum 15 dakika önce 
görüşme yerinde bulunmanız öncelikli 
iyi etkiler arasında yer alır. Elbette ki, 
herhangi bir aksilik sonucunda geç 
kalabilirsiniz fakat sakın panik yapmayın 
ve bu durum görüşmenize yansımasın.
• Mülakat odasına girdiğinizde görüşme 
için sizi bekleyen kişilerle tokalaşırken 
göz teması kurmanız çok önemli.
• Otururken dik ve saygılı bir şekilde 
oturmanız da görüşmenin olumlu 
geçmesi açısından önem arz ediyor. 
• Konuşma esnasında karşı tarafla 
samimi bir diyalog oluşması açısından 
donuk bir şekilde durmamanız gerekiyor. 
Ara ara tebessüm etmeniz karşı tarafla 
muhabbetinize sıcaklık katar. Beden 
dilinin oldukça önemli olduğunu 
unutmayın. Beden dili büyük oranda 

karşı tarafı etkiliyor.
• Mülakata mutlaka şirketle ilgili 
bilgileri bilerek girin. Şirketin 
vizyon, misyon, strateji, hedef gibi 
unsurlarını içselleştirin ve oraya neler 
katabileceğinizi dile getirin.
• Size sorulan sorulara dozajında cevap 
verin. Ne çok kısa, ne de çok uzun. 
• Görüşmeye “zaten beni işe almazlar” 
düşüncesiyle umutsuz bir şekilde gidip, 
bu durumu karşı tarafa yansıtmayın. 
Unutmayın ki mülakata çağırıldıysanız, 
mutlaka bir umut var demektir.
• Bu sizin ilk işiniz değilse, mülakat 
sırasında eski iş yerinizi ve orada 
çalıştığınız iş arkadaşlarınızı 
kötülemeyin. Çünkü bu iş yeri 
açısından olumsuz bir algı yaratır, 
oradan ayrıldığınızda da aynı şekilde 
kötüleyeceğinizi düşünebilirler.
• Konuşmalarınızdaki özen, mülakatta 
yer alan kişilerin en çok dikkat ettiği 
unsurlardan biri. Gramer veya dil bilgisi 
kuralına konuşma sırasında dikkat 
etmek, puanınızı artıracak.
• Görüşmeye girerken yaptığınız 
gibi çıkarken de kişilerin gözlerinin 
içine bakın. Sizin işe alınmanızla ilgili 
olabildiğince net cevap almaya çalışın.

etkili bir izlenime engel olabilecek etkenler:
- Heyecanlanmak,
- İş hayatınızla, kendinizle ilgili yalan söylemek,
- Mülakat esnasında cep telefonunuzdan gelebilecek sesler,
- Gözlerinizi kaçırarak, özgüvensiz davranışlar sergilemek,
- Agresif tavırlar ve özgüveni abartarak ukalalık yapmak,
- Dikkat dağınıklığı,
- Daha ilk anda maaştan ve diğer beklentilerinizden bahsetmek.

“Gerek şirket mülakatlarında 
gerekse sosyal hayatınızdaki ilk 

tanışmalarınızda etkili bir izlenim 
önemli.’’ 
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mutfaktan çıkan bir Sanat eSeri: 

Mutluluk eşittir p
asta diyenler için pasta 

yapımının püf noktalarını araştırdık. Bu önerilerle 

siz de evinizde kendi pastanızı yapabilirsiniz.Pasta
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zel günlerin başrol 
oyuncusu, tatlı krizlerinin 
kurtarıcısı pastalar; kabarık 
kekleri ve üzerindeki 
rengarenk meyveler ya da 
şekerlemelerle her zaman 

iştah açıcı bir görünüme sahip 
olmuşlardır. Tarihi neredeyse 

insanlık tarihi kadar eskiye dayanan bu 
muhteşem lezzeti tüketmek dakikalar 
sürse de yapımı kimi zaman oldukça 
zahmetli olabiliyor. Ancak pasta 
yapımında birkaç önemli püf noktasını 
göz önünde bulundurursanız siz de 
kusursuz bir pasta hazırlayabilirsiniz. 
Peki, iyi bir pasta yapabilmek için nelere 
dikkat edilmeli? İşte, dünden bugüne 
pasta yapımının değişmeyen kuralları. 

paStacılığın tarihine kıSa bir 
yolculuk
Eski Yunanlılar ve Romalılar döneminde 
önemli ölçüde ilerleme kaydeden 
pastacılık, Roma İmparatorluğu’nun 
çöküşü ile geriledi. Amerika’nın keşfinin 
Avrupa’da şeker ve kakao bolluğunu 
da beraberinde getirmesiyle birlikte 
pastacılık tekrar canlılık kazandı. Bu 
dönemde pastacılıkta önemli adımlar 
atılıp pastacıların sayısı günden güne 
artsa da devrin kuralları ve önemli 
aileleri, pastacıları sadece kendilerine 
pasta yapmaları için himayeleri altında 
tuttu. Bu da halkın pasta ile tanışmasına 
bir süre daha engel oldu. 1270 

yılında Paris’te Pastacılar Birliği’nin 
kurulmasıyla birlikte halk da düğün ve 
ziyafetlerde pasta satın alma hakkını 
elde etti. Günümüze kadar gelen çıraklık 
ise ilk defa bu birliğin nizamnamesinde 
yer aldı. Bu nedenle pastacılık 
sektöründe usta-çırak ilişkisi önemli 
bir yere sahip ve günümüzde hala tüm 
büyük pastanelerde yaşatılıyor.

modern paStacılığın doğuşu
1789’da büyük Fransız Devrimi ile 
kraliyet sarayında ve imtiyazlı ailelerde 

çalışan pastacılar işlerini 
kaybetmiş ve Kraliçe 

Marie Antoinette’nin 
açlıktan kıvranan 
yoksulların şikayetleri 
üzerine söylediği 
“Qu’ils mangent de 
la brioche - Ekmek 
yoksa pasta yesinler” 
sözünün pastacılığın 
gelişiminde oynadığı 

rol oldukça büyük. 
Bu sözün ardından 

kısa süre içinde 
zamanın 
Fransa’sında 

pasta ustaları ülkenin her tarafına 
yayılarak pasta imalathanelerini 
açtılar. Böylece bütün pasta çeşitlerini 
Fransa’ya yayarak halka tattırdılar ve 
böylelikle Fransa’da modern pastacılık 
doğmuş oldu. 
Modern pastacılığın en büyük önderleri ise 
Şef Ahçı Antonin Caréme, Urbain Dubols, 
İsviçreli Fransız Jules Gouffe, Julien 
kardeşler ve Pier Lacam olarak biliniyor. 
Pastacılık tarihinde büyük dönüşüm 18. 
yüzyılın başlarında Vatel’in buluşu “Krem 
Şanti” ile oldu. Bu gelişmelerin ardından 
19. yüzyılda deyim yerindeyse Paris 
pastacılığın başkenti oldu. 20. yüzyılda ise 
pasta yapım yöntemlerinde formüllerin 
geliştirilmesi ve reçetelerin oluşturulması, 
kalitenin artırılması, makineleşmenin 
yanı sıra kullanılan malzemelerin 
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çeşitliliği ve katkı maddelerinin sektöre 
kazandırılmasıyla birlikte, tat ve pastanın 
sunuş biçimi daha da önem kazandı. 
Günümüzde ise pastacılık modern ve 
kişiye özel hizmet sunma anlayışı ile 
tasarımsal boyuta taşındı. 

iyi bir paSta naSıl yapılır?
Gıda endüstrisinin gelişimi ise pastaların 
lezzeti, raf ömrü ve dış görünüşü 
üzerinde önemli rol oynayan katkı 
maddelerinin keşfine olanak sağladı. 
Herkesin kolayca ulaşabileceği resimli 
pasta tarifleri ve profesyonel pastacılık 
malzemeleri ile artık herkesin evinde 
rahatlıkla yapabildiği birbirinden çeşitli 
pastalar, özel günlerin ve kutlamaların 
vazgeçilmez tatlısı olmuştur. Peki, iyi 
bir pasta nasıl yapılır? Pastacılığın püf 
noktaları, ipuçları nelerdir?

Tüm yemeklerin hazırlanışında olduğu 
gibi pasta için de ilk nokta doğru, 
taze ve son kullanma tarihi geçmemiş 
malzemelerin kullanılması. Pastanın 
en temel iki bileşeni pasta tabanını 
oluşturan kek kısmı ile kek arasına ve 
üstüne sürülen, pastayı hem görsel hem 
de lezzet şölenine dönüştüren kreması. 
Pasta keki hazırlanırken tarife uygun 
olarak seçilen malzemelerin oda 
sıcaklığında olmasına dikkat edilmeli. 
Soğuk malzemeler kullanmak kabarmayı 
engeller bu nedenle tüm malzemelerin 
kek yapımına başlanmadan 1 saat kadar 
önce buzdolabından çıkarılarak oda 
sıcaklığına getirilmesi gerekmektedir. 
Kek yapılırken şeker haricindeki kuru 
malzemeleri ve sıvı malzemeleri ayrı 

ayrı karıştırmak önemli bir püf noktadır. 
İlk önce şeker yumurta ile köpüksü 
bir hale gelinceye kadar çırpılmalı 
sonra yağ, süt, yoğurt gibi diğer sıvı 
malzemeler eklenerek şeker eriyene dek 
karıştırılmalıdır. Daha sonra un, nişasta, 
kakao, vanilin, kabartma tozu gibi kuru 
malzemeler tarifine uygun ölçüden 
elenerek sıvı malzemelerle karıştırılmalı, 
mükemmel kabarmanın sağlanması için 
hamur havalandırılarak iyice çırpılmalıdır. 
Kek, piştikten sonra kolayca 
çıkarılabilmesi ve kalıba temas eden 
yüzeylerin yanmaması için margarin 
veya tereyağı ile yağlanmış kalıba ya 
da tepsiye dökülmeli, önceden ısıtılmış 
fırında pişirilmelidir. Kekin çökmesini 
engellemek için pişme süresince ve fırın 
kapatıldıktan 20 dakika sonrasına kadar 

fırın kapağı hiç açılmamalı.
Kek hazırlandıktan sonra biraz ılıması 
beklenmeli ve tarifte belirtilen malzeme 
ile kenar kısımlardan başlanarak 
ıslatılmalıdır. Islatma yaparken kekin 
orta kısımlarının kenar kısımlara göre 
daha yumuşak olduğu unutulmamalı 
hamurlaşmayı engellemek için orta 
kısımlar daha az ıslatılmalıdır. Sonra 
krema, yine tarifte belirtilen ölçüdeki 
malzemelerle hazırlanmalı ve bir süre 
buzdolabında soğutulduktan sonra 
arzuya göre süslenmeli.

pratik bilgiler:
• Tatlı yapımında kullanılan tuz miktarı 
büyük öneme sahip. Pasta yapımı 
esnasında malzemelere ilave edeceğiniz 
bir tutam tuz çikolatanın, meyvelerin 
tadını güçlendirecektir.
• Üstündeki birbirinden muhteşem 
lezzetler hakkında favoriler değişse 
de, dünyanın en çok sevilen pastaları 
çikolatalı pastalar!
• Evde pasta yaparken kullandığınız 
meyve şekerlemelerinin dibe çökmesini 
istemiyorsanız hazırladığınız hamura bir 
miktar mısır unu ilave edin.
• Kekler ve pastalar için 170° ve 180° 
idealdir. Ancak yine de eğer tarifte farklı 
bir derece belirtilmişse ona uyunuz.

“Çölyak hastaları, diyabet 
hastaları, diyet yapanlar olmak 
üzere pek çok hastalığa ve kişiye 
özel butik pastalar yapılıyor.’’
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LIme ve Hindistan cevizLi
pasta tarifi

malzemeler:
• 275 gr un
• 6 yumurta
• 300 toz şeker
• 300 gr tereyağı
• 75 gr Hindistan cevizi
• 3 adet rendelenmiş lime kabuğu
• 1 adet lime suyu

limelı krema için:
• 2 adet lime suyu
• 1 adet yumurta
• 50 gr toz şeker
• 25 gr tereyağı

şurup için:
• 1 adet lime suyu
• 50 gr toz şeker

dolgu için:
• 600 ml krema
• 2 yemek kaşığı pudra şekeri
• 1 adet rendelenmiş lime kabuğu

Süsleme için:
• 200 gr beyaz çikolata
• 1 adet rendelenmiş lime kabuğu

hazırlanışı
Tereyağı ve toz şekeri geniş bir kaba alın. Krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurtaları ve unu ekleyerek pürüzsüz 
bir kıvam elde edinceye kadar çırpmaya devam edin. Hindistan cevizi, rendelenmiş lime kabuğu ve lime suyunu ilave edip 
spatula yardımıyla tüm malzeme iyice özdeşleşinceye kadar karıştırın. Harcı yağlı kağıt serili yuvarlak kek kalıbına paylaştırın. 
Kekleri önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin. Lime kremasını hazırlamak için gerekli olan tüm malzemeyi 
bir tencereye alın. Krema kıvam almaya başlayıncaya kadar ara vermeden karıştırarak pişirin. Şurubu hazırlamak için limon 
suyu ve toz şekeri ayrı bir tencereye alın. Şeker tamamen eriyinceye kadar kaynatın. Dolgu için ise krema, pudra şekeri ve 
rendelenmiş lime kabuğunu geniş bir kaba alın. Kıvam almaya başlayıncaya kadar mikser yardımıyla çırpın ve lime kremasına 
ekleyin. Kalan lime kabuğu rendesini de ilave edip iki krema da iyice özdeşleşinceye kadar spatula yardımıyla karıştırın. 
Soğuyan kekleri kalıplarından çıkarın. Aralarına krema sürerek üst üste yerleştirin. Kalan kremayı kenarlarına ve üzerine 
sürün. Beyaz çikolatanın üzerini bıçak yardımıyla kazıyarak çikolata yaprakları hazırlayın. Pastanın üzerini ve kenarlarını beyaz 
çikolata yapraklarıyla kaplayın. Üzerini rendelenmiş lime kabuğu ile süsleyerek servis yapın.
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H
erkesin hayatında telaş ve 
korku muhakkak bulunur. 
Fakat bu büyük boyutlara 
ulaştığında ve hayatınıza 

engel olmaya başladığında dikkatli 
olmanız gerekli. Çünkü anksiyete (kaygı) 
bozukluğuyla karşı karşıya kalmış 
olabilirsiniz. Elbette bu hastalığın 
çözümü o kadar zor değil… Kendi 
kendinize kaygınızı kontrol altında 
tutabilmek ve bu rahatsızlığa engel 
olmak için yapabileceğiniz birçok şey 
bulunuyor. 

ankSiyete bozukluğu nedir? 
Herhangi bir ortamda mutlu olmanız 
da üzülmeniz de stres yaşamanız ya 
da baskı altında hissetmeniz de gayet 
normal. Bir tehlikeyle karşılaştığınızı 
düşündüğünüzde bu durumdan 
kaygılanmanız da oldukça normal. 
Fakat kaygının aslında birçok türevi 
bulunuyor. Örneğin dozajında bir kaygı 
hissi, daha dikkatli olmayı sağlar, bu 
durum da algıların açılmasını sağlayarak 

problemleri çözebilmek adına güzel 
bir etki yaratır. Bu kaygı durumu 
gerekli yerlerin dışında da ortaya 
çıkmaya başladıysa, küçük şeylerde 
dahi kaygılanmanıza neden oluyorsa 
işte o zaman ciddi bir sıkıntı ile karşı 
karşıyasınız demektir. Eğer siz de 
kendinizde böyle etkilerin olabileceğini 
düşünüyorsanız bu belirtiler siz de var 
mı yok mu, bir bakın…

 Çoğu ortamda sürekli gergin ve kaygılı 
hissetmek, 

 Sinirinizi bozan korkularınızın olması 
ve bu durumdan kurtulamamak, 

 Bazı şeyleri belirlediğiniz şekilde 
yapmadığınızda başınıza kötü şeyler 
geleceğini düşünmek, 

 Kaygılanma hissiyatından ötürü 
günlük aktivitelerden uzak durmak, 

 Beklenmedik anlarda panik atak 
yaşamak, 

 Birçok yerde kendini tehlikede 
hissetmek ve felaket olabileceğini 
düşünmek… 
 
ankSiyete bozukluğu fizikSel 
olarak naSıl etkiler? 
Meydana gelen fiziksel ve duygusal 
belirtiler birçok hastaya bu durumun 
medikal bir hastalık olduğunu 
düşündürür. Fakat bu hastalığı 
tanımamaktan ötürü genelde bir sonuç 
elde edilemez. Anksiyete fiziksel 
olarak kalp çarpıntısı, terleme, sık sık 
idrara çıkma, baş ağrısı, uykusuzluk, 
halsizlik, kaslarda gerilme, nefes 
darlığı gibi birçok fiziksel belirti 
meydana getirir. Panik ve korku 
nöbetleri gibi durumlarla da ortaya 
çıkan ataklar yaklaşık 10 dakika 
içerisinde yüksek bir seviyeye ulaşır.

ankSiyete neden olur? 
Kaygı yaşamanın boyutunun 
fazla olması bazı insanların kişilik 
yapısından kaynaklıdır. Dış etkenler 
ise bunu tetikler. Örneğin; çok 
yoğun çalışmak, uykusuzluk, ev ve iş 
hayatındaki stres anksiyeteyi tetikler. 
Yani kısacası hayatınızda stres ve 
çeşitli korkularınızdan ötürü sürekli 
kaygılanma hissediyorsanız kendinize 
zaman ayırın ve çeşitli hobiler edinerek 
kendinizi rahatlatın. Kendinize yardım 
stratejileri ile de bu rahatsızlıkla başa 
çıkamıyorsanız profesyonel yardım 
almalısınız. Terapistiniz kaygının 
sebebini ve ne aşamada olduğunu 
anlamak konusunda size yardımcı 
olacaktır. Genellikle tedavi yöntemi 
hastalığın şiddetine göre ilaç ya da 
terapidir.

tedaviSi mümkün mü? 
Anksiyete birçok şekilde sizi etkileyen 
bir hastalık olsa da tedavisi hiç zor 
değil… Sadece bu durumu fark 
edip doğru bölümlerden 
ve uzmanlardan yardım 
almanız gerekiyor. 
Ataklarınız her ne 
kadar yüksek 
seviyelere 
ulaşmış olsa 
da tedavisi 
mümkün. 
Maksimum 8 
seansta kaygılarınızı 
daha normal boyutlarda yaşamaya 
devam edebilirsiniz. Tabii bu 
rahatsızlığın şiddetine göre ilaç tedavisi 
de uygulanabilir. Profesyonel bir yardım 
dışında, kendi kendinize zaman ayırarak 
da üstesinden gelebilirsiniz.

ankSiyete bozukluğu
 Günlük yaşantınızı stresli, sıkıntılı ve yoğun geçirmeniz, kaygılarınızı artırabilir. Kendinizi rahatlatıcı çözümler 

bulmadığınız takdirde de bu durum ilerleyebilir ve “Anksiyete Bozukluğu” ile karşı karşıya kalabilirsiniz…

Son dönemin Sık raStlanan rahatSızlığı:
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 Hayatınızda stres ve çeşitli korkularınızdan ötürü 
sürekli kaygılanma hissediyorsanız kendinize zaman ayırın 
ve çeşitli hobiler edinerek kendinizi rahatlatın. 
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Dünya 
mutfaklarınDan 
en İLGİnÇ 
lezzetler

D
eniz ürünlerinden, meyvelerine kadar 
pek çok besin bulundukları coğrafyalara 
göre farklılık gösteriyor. Bu gıda 
maddeleri çeşitli baharatlar, fermente 

yöntemleri ve kültürel yaklaşımlar nedeniyle 
dünya mutfaklarında farklı lezzetlere dönüşüyor. 
Dünyayı geziyor, gezdiğiniz yerlerde yöresel 
ve ilginç lezzetleri tatmayı seviyorsanız sizler 
için denemesi biraz cesaret isteyen bir liste 
hazırladık. İşte, dünyanın en ilginç lezzetleri! 

Dünya mutfaklarına merakınız var ve gittiğiniz 
her yerde özel bir lezzet mi denemek 
istiyorsunuz? Öyleyse sizin için derlediğimiz 
dünya mutfaklarından ilginç lezzetlere göz 
atmanızı tavsiye ederiz.
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SAnnAKJı-Kore
Sannakji, Kore mutfağına özgü 
bir yemek. Sannakji’nin başrol 
oyuncusu ahtapot. Ancak bu 
yemekte ahtapotların pişirilmesine 
gerek görülmüyor. Çiğ ahtapotlar 
temizleniyor ve parçalara ayrılıyor. 
Çeşitli soslar ile servis edilen çiğ 
ahtapot parçaları küçük çubuklara 
sarılarak (spaghetti usulü) yeniliyor. 
Özellikle Güney Kore’de turistlerin 
ilginç bulup deneme cesareti 
gösterdikleri bu yemek Koreliler 
tarafından oldukça fazla tüketiliyor.
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durıan- güneydoğu aSya
Durian ağacı, Güneydoğu Asya; 
Malezya, Tayland ve Vietnam 
kökenli. 40 metreyi aşan boyuyla 
çok uzun bir ağaç olan durian, 
ormanda yetişiyor. Sarı rengi, 
lezzetli hissi uyandırsa da 
meyvenin dayanılmaz bir kokusu 
olduğu biliniyor. Öyle ki durian 
meyvesinin havaalanına girişi bile 
yasaklanmış. Kokusunun çürümüş 
et veya kirli çoraba benzediği 
söyleniyor.  Şiddetli kokusuna 
rağmen Güneydoğu Asya’da oldukça 
sevilerek tüketiliyor.

haggıS-iSkoçya
Haggis, İskoçya’ya 

ait ulusal bir 
yemek. İşkembe 

zarının içine 
bulgur, üzüm, 
fıstık, sakatat 
doldurularak 

hazırlanan Haggis, 
patates ve 

şalgam eşliğinde 
tüketiliyor.
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fugu balığı - japonya
Fugu ya da balon balığı karaciğeri 
ve diğer iç organları bir insanı 
öldürebilecek miktarda tetrododoksin 
içeren bir balık türü. Fugu Japonya’nın 
en özel yemeklerinden biri ve 
sadece seçkin restoranlarda servis 
ediliyor. Japonya’da bilgili bir aşçı 
dilinizi karıncalandıracak ama tadı 
damağınızda kalacak bir fugu balığı 
pişirebilir. Japonya’ya giden pek çok 
turist, Fuji Dağı’na gittikleri gibi özel 
lisansla satıla bu balığın zehirleme 
riskine rağmen tadına varıyor. 

mumbar dolmaSı-türkiye
Koyunun kalın bağırsaklarının iç harç ile doldurulmasıyla yapılan bir 
çeşit dolma türü. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu  ve Doğu Anadolu 
Bölgesi’nde mutfaklarda sıklıkla pişiriliyor. Taze bağırsağın içi boşaltılıyor, 
kaba kirlerinden arındırılıyor, etrafı ve içindeki bağırsağın haricindeki 
dokular kazınıyor, tekrar tekrar iç dış yapılarak yıkanıyor ve bir gün tuzlu 
suda bekletiliyor. Tekrar yıkandıktan sonra harç ile doldurulup pişiriliyor. 
Pişme işlemi tamamlanınca, sıcak sıcak servis ediliyor. 
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Shıokara-japonya 
Özellikle mürekkep balığı gibi çeşitli 
deniz hayvanlarının etlerinin, bir 
süre boyunca kendi iç organlarında 
fermante edilmesiyle yapılan bu 
yemek türü Japonya’da tüketiliyor. 
Deniz canlılarının etlerinin kendi iç 
organlarına doldurularak yaklaşık 30 
gün boyunca su, tuz ve bir miktar 
pirinç karışımında mayalanmasıyla 
oluşan bu yemek, Japonlar için 
vazgeçilmez. Bu yemeği yemek için 
midenizin biraz sağlam olması gerek 
çünkü yaydığı kokunun alışılmışın 
fazlasıyla dışında olduğu biliniyor.

yüzyıllık yumurta-çin
Milenyum yumurtası olarak da adlandırılan 
yüzyıllık yumurta ördek veya tavuk 
yumurtalarından yapılıyor. Yumurtalar kül, 
kil ve tuzdan hazırlanan özel bir karışım 
içerisinde aylarca bekletiliyor. İşlem 
sonrasında yumurtanın beyazı kahverengi 
jöle kıvamında bir hal alıyor ve sarısı yeşil 
renge dönüyor. Yüzyıllık yumurta özellikle 
Çin’de büyük rağbet gören bir yiyecek.

“Fugu ya da balon balığı karaciğeri ve diğer iç organları bir insanı öldürebilecek miktarda 
tetrododoksin içeren bir balık türü. Fugu Japonya’nın en özel yemeklerinden biri ve sadece seçkin 

restorantlarda servis ediliyor.’’

   AKSA DOSYA  
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hakarl-izlanda
Hakarl, Grönland köpekbalığı ya da 
büyük camgöz köpekbalığının etinden 
yapılıyor. Balıklar temizleyip, parçalara 
ayrıldıktan sonra iki ile dört ay arası 
fermente ediliyor. İzlanda bölgesine 
özgü bu yemeğin ağır bir amonyak 
kokusu olduğu söyleniyor. Yılın tüm 
zamanlarında, İzlanda ve çevresinde sık 
sık tüketiliyor. Genellikle küp şeklinde 
kesilip kürdan saplanarak servis ediliyor.
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ARJANTİNARJANTİN
TANGOve Özgürlüğün ve dansın ülkesi Arjantin… Birçok doğal 

güzellik, sanat eserleri, tangonun büyüsü, özgün 
yemek kültürüyle gezmeye doyamayacağınız bu 
ülkeye hoş geldiniz.
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“Tutkunun dansı tango, Buenos Aires 
halkının kendi müziklerini, örf ve adetlerini 
de buraya getirmesiyle ortaya çıktı.”
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G
üney Amerika Kıtası’nın en 
özel yerleri arasında yer alan 
Arjantin rengarenk bir kültürü 
bünyesinde barındırıyor. And 

Dağları ve Atlas Okyanusu arasında 
yer alan Arjantin adının kökeni ise 
Latince “Argentum”dan alıyor. Ülkede 
yoğun bir şekilde bulunan gümüş 
madeni, ülkeye adını verirken, İspanyol 
kolonicilerinin de burayı odak noktası 
haline getirmesine neden oldu. Uzun 
süre İspanyol etkileşimi altında kalan 
Arjantin kültüründe büyük oranda 
İspanya’nın etkileri görülüyor. 
Doğal ve kültürel anlamda da birçok 
güzelliğe sahip olan Arjantin’de mutlaka 
görülmesi gereken noktaları sizin için 
derledik…
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“Uzun süre İspanyol etkileşimi altında 
kalan Arjantin kültüründe büyük 

oranda İspanya’nın etkileri görülüyor.”
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bir doğa harikaSı “ıguazu 
şelaleSi”
Dünyanın en büyük şelalesi olan Iguazu 
görenleri büyüleyen harika bir şelale. 
Guarani dilinde “büyük su” anlamına 
gelen Iguazu’nun bir de dilden dile 
dolaşan efsanesi var. Eski zamanlarda 
Naipi adlı güzel bir kadına aşık olan 
ve onunla evlenmek isteyen bir Tanrı 
vardır. Fakat Naipi bunu kabul etmez 
ve kendisi gibi insan olan sevgilisi 
Taroba ile bir kanoda kaçmaya çalışır. 
Bu durumu kabullenemeyen Tanrı, 
nehri böler ve şelaleleri yaratır. Böyle 
bir efsanevi hikayeye sahip olan 
şelale, 7 doğa harikası arasında yer 

alıyor. 1984 yılında UNESCO tarafından 
“Dünya Mirası” listesine alındı. Bu şelale 
1.320 km uzunluğunda ve içerisinde en 
yüksek olan şelale 82 metre. Görmeden 
dönmeyin…

buzulların en görkemliSi 
“perıto moreno”
Arjantin’in güneybatısında yer alan ve 
doğa harikalarından biri olan Perito 
Moreno Buzulu, tam olarak deniz 
seviyesinden 1500 m yükseklikte 
yer alıyor. Adını dönemin ünlü 
araştırmacılarından Francisco Pascasio 
Moreno’dan alan bu yerin en yakın 80 km 
ötesinde de yerleşim merkezi bulunuyor. 
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Burası milli park içinden buzula yapılan 
turların çıkış noktası. Büyük Okyanus’tan 
gelen bulutların And Dağları’na kuvvetli 
yağış bırakması sonucunda buzul 
olarak büyümeye devam ediyor. Buzulu 
gezerken üşüyeceğinizi düşünebilirsiniz 
ama bu güzel manzarayla içiniz ısınacak.

dev müze “malba”
Buenos Aires’e bağlı Figueroa Alcorta 
Avenue’da yer alan Malba, Arjantinli iş 
adamı Eduardo Costantini tarafından 
kurulan bu müze, 2001 yılında resmi 
olarak açıldı. Latin Amerika’nın modern 
çizgilerde sanat eserleri ortaya koyan 
sanatçılarına yer verilen müzede 

ülkenin sanata bakış açısını da rahatlıkla 
anlayabiliyorsunuz. Yılda yaklaşık 1 
milyon kişinin ziyaret ettiği müzeyi siz de 
mutlaka görmelisiniz. 

yeşillikler içinde “botanıcal 
garden”
Buenos Aires’te yer alan Botanical 
Garden’ın orijinal adı “Jardín Botánico 
Carlos Thays de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires”. Üçgen şeklinde 
olan bu bahçe, Santa Fe Avenue, Las 
Heras Avenue ve República Árabe 
Siria sokakları ile sınırlı. Yeşilliğe 
doyamayacağınız ve gayet estetik bir 
tasarımla şekillenen bu bahçe, 1996 
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yılında milli anıt olarak ilan edildi. 
Bahçenin içerisinde tam olarak 5.500 
çeşit bitki bulunuyor. 

tangonun adreSi “plaza 
dorrego”
San Telmo’da yer alan Plaza Dorrego 

meydanı adeta Buenos Aires’in kalbi. İlk 
olarak adı San Pedro olan bu meydanın 
adı 1822 yılında Plaza del Comercio 
olarak değişti. 1905 yılında ise tekrar 
değişerek şu anki halini aldı. Şu anda 
meydanın etrafında birçok kafe, pub ve 
barlar bulunuyor. Oldukça otantik bir 
yer olan bu meydanda birçok müzisyen 
ve dansçı yer alıyor. Tangocular buraya 
sıklıkla hücum ediyor ve sürekli dans 
ediyorlar. Buraya mutlaka uğramalı 
hem bu otantik yerin havasını solumalı 
hem de tangoyu iliklerinize kadar 
hissetmelisiniz.

arjantin’de yemek kültürü   
Arjantin’in yemek kültüründe ağırlıklı 
olarak sığır eti yer alıyor. Ülkenin en 
ünlü yemekleri arasında ızgara-barbekü 
et yemekleri “parillada” ve “asado”. Pek 
fazla ekmek yemeyi tercih etmeyen 
Arjantinliler, genelde bu ihtiyaçlarını 
pirinç ve patates ile gideriyorlar. Tatlı 
olarak sütlü, kremalı tatlıları tercih eden 
Arjantinliler için börek de önemli bir 
yer tutuyor. Çay olarak ise “Mate” adını 

verdikleri yeşil çayın eşsiz bir yeri var. 
Tabii bu sadece çay içtikleri anlamına 
gelmiyor, kırmızı ve beyaz şarap 
konusunda da dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri. Sabah kahvaltısında 
genellikle çay, süt veya kahve içiliyor. 
Yanında ise ayçöreği, ekmek, tereyağı 
ve reçel tercih ediyorlar. Öğle ve akşam 
yemeklerinde et, pirinç, patates ve taze 
sebze tüketiyorlar. Ayrıca bu yörede 5 
çayı içmek ve yanı sıra sandviç, kek türü 
şeyler yemek de oldukça yaygın.
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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.

tutkunun danSı tango
Arjantin’de yapacağınız eşsiz gezinizi 
süsleyecek olan en önemli şey ise 
tango… Latince dokunmak anlamına 
gelen “tangere” kelimesinden türeyen 
tango, Buenos Aires halkının kendi 
müziklerini, örf ve adetlerini de 
buraya getirmesiyle ortaya çıktı. 
Büyük umutlarla topraklarını terk 
eden ve yeni kentin karmaşası 
ile karşılaşan insanların hüznüyle 
birleşerek ortaya çıkan dans güzel 
olduğu kadar manidar da...
Dönemin yıkımı kadın ve erkekleri 
istemedikleri yerlere sürükledi. O 
zamanların tek tesellisi ise tango 
oldu. Hatta bunun adına ölüm dansı 
bile denildi. Fakat gelin görün ki, şu an 
tutkunun ve aşkın dansı. Arjantin’de 
alt kültüre hitap eden bir dans olarak 
görülen tango, Paris halkının bu dansı 
fark etmesiyle üst tabakanın da bu 
dansı önemsemesini sağladı. Carlos 
Gardel’in 1917’de gayet şık bir şekilde 
tango söylemesi, kitleyi biraz daha 
değiştirerek daha üst kesimlere hitap 
etmesini sağladı. Dansı kadar müziği 
de bir o kadar büyüleyici olan tangoyu 
Arjantin’e gittiğinizde muhakkak 
ya ustalarından izleyin ya da ben 
dans etmeyi biliyorum diyorsanız, 
milongalara katılarak bu eşsiz büyüyü 
damarlarınızda hissedin.

Arjantin’de alt kültüre hitap eden bir 
dans olarak görülen tango, Paris halkının 
bu dansı fark etmesiyle üst tabakanın da 

bu dansı önemsemesini sağladı. 



dünyada konumlanmış olmaya dair 100 çizgi
Turgut Yüksel’in 
“Dünyada 
Konumlanmış 
Olmaya Dair 
100 ÇİZGİ” isimli 
kitabı Ağaçkakan 
Yayınları’ndan 
yayımlandı. 
Dünyada 
konumlanmış 
olmak yani var 
olmak, her insanın 
bulunduğu yere, 
zamana dışarıdan 

gelen etkilere uyumlu veya uyumsuz olarak değişmektedir. Bu yüzden varoluşu 
bir durağanlıkla, önceden tanımlamış olmanın verdiği konforla sabit kılarak izah 
edemeyiz. Çünkü sürecin her lahzası bir varoluş anını temsil eder ve o yeniden 
tanımlanır. Bu yeniden tanımlama ve varlığı geçen anla birlikte yenileyerek-yeniden 
idrak etme halinin çizgilerle tasviri olarak bu kitap dünyada konumlanmış olmaya 
görsel bir nazar sunuyor. Aile, devlet, ilişki, ev, güvenlik, çatışma, din, savaş, iletişim, 
iktidar, eğitim gibi insan varoluşunu sürekli biçimlendiren değerler süreç içinde 
aldıkları son haliyle yeniden gözden geçiriliyor.

yeni kötü günler: Sanat, 
eleştiri, acil durum
Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) 
tarafından sanat kategorisinde 
yayımlanan Yeni Kötü Günler: 
Sanat, Eleştiri, Acil Durum adlı kitap 
raflardaki yerini aldı. Princeton 
Üniversitesi Sanat ve Arkeoloji 
Bölümü’nde Townsend Martin 
Profesörü ve October dergisinin 
editörü Hal Foster’in kaleme aldığı 
kitap, Ferit Burak Aydar tarafından 
Türkçeye kazandırıldı. Hal Foster, 
Yeni Kötü Günler’de sanat ve 
eleştirinin son yirmi beş yılda 
geçirdiği büyük dönüşümü Bertolt 
Brecht’in “Eski güzel günlerle 
değil, yeni kötü günlerle başlayın” 
nasihatinin ışığında inceliyor.

plan
GOA Yayınları’ndan çıkan 

Plan; çılgınca artan nüfus, 
eşitsizlik, ego, hastalıklar, 

kavram kargaşaları, savaşlar, 
yok edilen tarım arazileri, 

makineleşme, kentleşme ve 
dikenli köklerimiz etrafında 
dönüyor. Kitabın kahramanı 
Evrim Ataman, Ortadoğu’da 

tozu dumana katarken, güneş 
tepe noktasındayken ayyuka 

çıkan gerçekler, Ayasofya 
ve Çemberlitaş’ın sır dolu 

mahzenlerine taşınıyor ve tüm 
bu olaylarında gölgesinde bir 
aşk filizleniyor. Yazar Çiçek 

Sekban’ın uzun süren Eyüp ve 
Sultanahmet deneyimleri ve 
araştırmaları ışığında kaleme 

aldığı kitabında, Çemberlitaş’tan 
Ayasofya mahzenlerine uzanan 
bilinmeyenlerle kitap daha ilk 

sayfasından başlayarak sizi mistik 
ve büyüleyici havasıyla esir alıyor.
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karayip korSanları Salazar’ın intikamı
Çılgın maceraları ile bilinen, kaptanların şahı ama bir o 
kadar talihsiz Jack Sparrow, yelken açtığı sularda yaklaşan 
kötü rüzgarları hisseder. Korkunç Kaptan Salazar’ın 
yönetimindeki ölümcül hayalet korsanlar, denizdeki 
tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni’nden kaçmayı 
başarmıştır; hayatta kalan tek korsan kaptan ise Jack’tir. 
Jack, Salazar’ın gazabından ve intikamından kurtulmak 
için Poseidon Asası’nın peşine düşer. Küçük ve külüstür 
gemisi Dying Gull’un dümenindeki Jack Sparrow, hem kötü 
kaderini tersine çevirmenin hem de şimdiye dek karşına 
çıkan en dişli ve korkunç düşmandan kurtulmanın yollarını 
arayacaktır. 26 Mayıs’ta izleyici ile buluşacak olan filmin 
oyuncu kadrosunda Johnny Depp ve Javier Bardem başı 
çekerken kendilerine Brenton Thwaites, Kevin R. McNally, 
Kaya Scodelario, Golshifteh Farahani, Stephen Graham, 
David Wenham ve Geoffrey Rush eşlik ediyor. 

kabuktaki hayalet
Mamoru Oshii imzalı, 1995 yapımı ünlü animasyon filmi 
Ghost in the Shell’in live-action uyarlaması olan film 9. birlik 
özel görev gücünün başında yer alan, özel operasyonlardan 
sorumlu benzersiz insan-saybörg hibritin hikayesini konu 
alıyor. Kendisini en tehlikeli suçluları durdurmaya adamış 

olan 9. Birlik, tek amacı 
Hanka Robotic’in siber 
teknolojideki girişimlerini 
yok etmek olan bir 
düşmanla karşı karşıyadır.  
Ünlü Kodansha Comics 
manga dizisinden 
esinlenilen filmin yazarı 
ve illüstratörü Masamune 
Shirow. 31 Mart’ta vizyona 
girecek olan filmin oyuncu 
kadrosunda Scarlett 
Johannson, Takeshi Kitano, 
Juliette Binochet, Michael 
Pitt, Pilou Asbæk, Kaori 
Momoi yer alıyor.

yaşam kürü
Hırslı genç bir yöneticiye şirketin CEO’su olma görevi verilir. 
Söz konusu CEO İsviçre Alpleri’nin ıssız bir bölgesinde yer 
alan, huzurlu ama gizemli bir sağlıklı yaşam merkezinde 
kalmaktadır. Ancak genç yönetici orada geçirdiği süre 
zarfında merkezin spasının mucizevi tedavilerinin pek 
de göründüğü gibi olmadığından şüphelenmeye başlar. 
Merkezin korkutucu sırlarını 
keşfetmeye başladığında 
ise akıl sağlığı tehlikeye 
girecektir. Sırları çözmeye 
çalışan genç adam kendini 
bir anda o merkezde tedavi 
amacıyla yatan hastalarla 
aynı hastalık teşhisine sahip 
bir halde bulur... 10 Mart’ta 
sinemaseverlerle buluşacak 
olan filmin yönetmenliğini 
Halka ile tanınan Gore 
Verbinski üstleniyor. Filmin 
başrollerini ise Dane Dehaan 
ve Mia Goth paylaşıyor.
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bunlar fabl değil çocuklar…
Ekin Saçlıoğlu’nun “Bunlar Fabl Değil Çocuklar” adlı 8. kişisel 
sergisine ev sahipliği yapıyor. Her sergisini ilginç ve uyarıcı 
konulardan yola çıkarak bir bütünlük içinde gerçekleştiren, kendi 
kuşağı içinde önemli bir yere sahip olan sanatçı, bu sergisinde 
yok olmuş ve yok olma tehlikesindeki canlıları ele alıyor ve insan 
uygarlığının doğayla çatışmasının bu yok edici örneğine dikkat 
çekiyor. Desenler, resimler, yerleştirmeler, bitkiler ve heykeller 
ile bütünlenen sergide Anadolu Leoparı, Anadolu Vaşağı, Beyaz 
Kuzey Gergedanı ve kırmızı listedeki daha birçok soyu tükenen 
canlı, izleyiciye doğanın masum mükemmelliğiyle insanın vahşi 
uygarlığı arasındaki ilişkiyi bir kez daha anımsatıyor. Sergi, 
4 Mart, 1 Nisan tarihleri arasında İstanbul’un önemli sanat 
mekanlarından biri olan Galata Rum İlkokulu’nda görülebilecek. 

kapalıçarşı’nın yaşayan inSan hazinelerinin izinde
Bir devrin toplumsal, ekonomik ve kültürel ahvalinin izini; Kapalıçarşı’nın en 
önemli unsurlarından kuyumculuk zanaatını Osmanlı’dan günümüze, yaklaşık 
550 yıldır geleneksel yöntemlerle yaşatan ustaların hikâyeleri üzerinden süren 
sergi, Rezan Has Müzesi’nde ziyaret edilebilecek. Sanatseverler “Cevher ve 
Zanaat: Kapalıçarşı Kuyumculuğunun İzinde” sergisi ile cevherin en yalın halden 
mücevherin en göz alıcı haline bürünmesinin yolculuğuna tanıklık edecek. 
İstanbul’un bir başka önemli kültürel miras merkezi Kadir Has Üniversitesi 
içinde yer alan Rezan Has Müzesi’nde ziyaretçisiyle buluşacak olan ve TÜBİTAK 
destekli bilimsel bir projenin bulgularından beslenen Cevher ve Zanaat: 
Kapalıçarşı Ustalarının İzinde, Kapalıçarşı’nın kapsamlı bir restorasyondan geçtiği 
şu günlerde sadekârlık, mıhlayıcılık, cilacılık, kalemkârlık, minecilik gibi geleneksel 
üretim kollarına da ışık tutuyor. Kapalıçarşı’nın köklü kuyumculuk geleneğinin 
öyküsü, 30 Nisan tarihine kadar Rezan Has Müzesi’nde sergilenecek.

tutunma
Galeri Diani, 4 Mart - 25 Mart tarihleri arasında 

seramik ve heykel sanatçısı Tuba Önder 
Demircioğlu’nun “Tutunma” adlı heykel ve 

duvar çalışmaları sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Sanatçının bu yeni sergisinde porselen ve 

stoneware den heykel ve duvar çalışmalarının yanı 
sıra pentür de olmak üzere sürpriz tekniklerde 

sanatseverlere sunuluyor. Var olduğumuz 
andan itibaren ağaçlar hayatımızın merkezi 
olmuş, yeryüzü ve gökyüzünün birleştiricisi 

kabul edilmiştir diyen sanatçı; birçok inanışta, 
Dede Korkut masallarında, Ötüken Ormanı’nda, 

Osmanlı’da, Orhan Veli şiirlerinde saygı duyulan 
ağaçları, yapıtlarında ve her zaman, insanın 

yaratılışları ve kaderleri ile yakından ilişkilendiriyor.
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