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Gül Pres Döküm Sanayi A.Ş. 

tarafından 3 ayda bir yayımlanır. 
Ücretsizdir.
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Görsel Yönetmen:
Güray Ergün - bilgi@gurayergun.com

www.gurayergun.com

Yönetim Yeri İletişim Bilgileri:
Ali Çebi Caddesi Keleşoğlu Plaza Kat:1

 No:37 Beylikdüzü / İstanbul
 T: (0212) 879 00 30 pbx  

F: (0212) 879 00 35
www.gpd.com.tr 
 info@gpd.com.tr

Basım Yeri İletişim Bilgileri:
RMG Reklam Ajans Matbaa San. Tic. Ltd. Şti
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Bahara GPD ile 
Merhaba…
Değerli             Okurları, 
 
2013 yılının ilk periyodunu bitirdik. 
Bu dönemde firmamızda yenilenmeler ve değişimler bir arada başarı ile gerçekleşti.

Dergimizde de ebadından içeriğine bir dizi farklılık yarattık. Bu sayıda Yönetim sayfamızda 
Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aret Polat’ın “Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma” ile ilgili görüşlerini, Satış kısmında 4 yeni Bölge Satış Yöneticimizi ve 
vizyonlarını, Nokta bölümünde Sakarya Bayimiz Nazırlar’ı, Alanya bayimiz Alaiye Özçeliği, 
Ağrı bayimiz Ömeroğullarını, Vitrin sayfamızda yeni serimiz Adrio’yu, Finans sayfamızda 
Bütçe ve Finans Müdürü Tevhide Emirze’nin “Çek Kullanımı” hakkında tavsiyelerini, 
İş Dünyası sayfasında “ Aşırı Bilgisayar Kullanımı Problemleri” ile ilgili bilgiler, Sağlık 
sayfasında “Kalp Sağlığı” hakkında öneriler, Spor sayfasında “Trekking” hakkında 
bilgiler, Gezi bölümünde “Güney Fransa-Nice“ şehrinin tanıtımı, Su Dünyası bölümünde 
“Amazon Nehri” ile ilgili çarpıcı bilgiler, Geleneksel sayfamızda “Anadolu Mimarisi” ile ilgili 
anlatımlar, Mutfak bölümünde “Adrio Eviye Bataryası ile Buyabes-Balık Çorbası” anlatımı, 
Pazarlama kısmında tüm satış ve pazarlama aksiyonlarımızdan derlemeler, Teknik Servis 
bölümünde ise Denizli servisimiz Gürsoy Yapı tanıtılıyor.
 
GPD olarak sizler için kendimizi geliştirmeye, sizlere ürün ve hizmetlerimizi sunarken 
iletişimimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz.
 
Yeniden Beraber olmak dileğiyle..

Sertaç Südütemiz
Satış ve Pazarlama Koordinatörü

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr
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YÖNETİM

AİLE ŞİRKETLERİNDE 
KURUMSALLAŞMA
GPD, 1962 yılında temelleri atılan bir aile şirketidir. Aile’nin Satış ve 
Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aret Polat, GPD’yi yılların ötesine 
taşımak için aile’nin yönetimdeki ağırlığını korurken profesyonel yönetim 
kadrolarının da firmada etkinliğinin artması konusunda önemli bir katkı sağlıyor. 

Aret Polat, “Aile toplumun en küçük bireyidir. Aile üyeleri içinde yetki paylaşımı 
vardır. Türkiye’de şirketlerin %90’dan fazlası aile şirketidir. Kurumsallaşma ise 
tekrarlanan eylemlerin ve alışkanlıkların topluluklar içerisinde standart hale 
gelmesi ya da uyulması gereken kurallar bütünüdür. Örneğin, bir işletmenin 
işgörenlerinin birbirlerine hitap ve selamlaşma biçimleri, çalışanlarına verdikleri 
değer, söyledikleri sözleri gerçekleştirme, yaptığı uygulamalarda hak koruma, 
ödüllendirme ve cezalandırma yöntemleri, karar alma biçimleri, müşterilerle 
diyalog kurma biçimleri vb. eylemler ve davranış tarzları kurumsallaşma olarak 
ifade edilebilir. Biz GPD’de de bu doğrultuda çalışıyoruz.”  

Kurumsallaşma aile şirketlerinin ilerlemesi, zamanla aile içi çekişmeler ile sona 
ermemesi için olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Bunun için olması gereken aşamalar ise 
aşağıdaki gibi özetlenebilir. Bunlar; işletme anayasası, profesyonelleşme, etkin 
bir örgüt yapısı, yetki devri, yetkilendirme, yönetim anlayışı, karar verme şekli ve 
etkin bir iletişim sisteminin kurulması‘dır. 

İşletme Anayasası: Aile işletmelerinin kurumsallaşmasının birinci adımı ailenin 
ve şirketin anayasasının hazırlanmasıdır. Aile şirketinin anayasası, esasen 
işleyişin kurallı hale gelmesini sağlayan ve ortakları aynı zeminde buluşturan 
kuvvetli bir araçtır. İşletme anayasası, işletmenin vizyon ve misyonunun 
yer aldığı, işletmeye ait genel ve özel hedeflerin belirlendiği, iş ve işleyişe 
ilişkin tüm ilke ve kuralların yazılı olarak ortaya konulduğu temel bir 
yol göstericidir. Tüm işletmeler için işletme anayasasının varlığı, 
kurumsallaşmanın önemli bir göstergesi niteliğindedir. 

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Profesyonelleşme: Profesyonelleşme, 
işletme içerisindeki iş ve işlemlerin o 
konuda uzman kişiler tarafından yerine 
getirilmesi, görev, yetki ve sorumluluk 
dengesinin uzmanlık esasına göre 
belirlenmesi anlayışına dayanmaktadır. 
Kararların, atamaların, giriş ve çıkışların 
mesleki yetkinlik ve kişisel yetkinliklere 
göre belirlendiği sistemdir. Duygusallığın 
olmadığı, vefa ilkesine göre değil iş 
kalitesine göre çalışmanın sürmesidir. 

Örgüt Yapısı: Örgüt yapısında sistem ve 
ilkelerin belirlenmesi; yapılacak işlerin 
standart hale getirilmesi, bir işin kim 
tarafından nerede, ne şekilde, hangi yetki 
ve sorumluluklar ile yerine getirileceğinin 
açık bir biçimde ortaya konulması anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle kurumsallaşmış 
işletmelerde iş tanımları ve analizleri tam 
olarak yerine getirilir. 

Yetki Devri ve Yetkilendirme: İşletmeler 
kurumsallaşmanın bir gereği olarak, 
görev ve sorumluluk yükledikleri uzman 
işgörenlere yetki devri yapmak zorundadır. 
Bu durum aile bireyleri açısından da 
değişmemelidir. Aile bireylerine de tıpkı 
aile dışı işgörenler gibi uzmanlık ve 
eğitimlerine göre belirlenen görev ve 
sorumlulukları ölçüsünde yetkilendirme 
yapılmalıdır. Aile bireylerinden işe uygun 
nitelikleri taşımayanlara sırf aile üyesi 
oldukları için yetki devri yapılmamalıdır. 

Yönetim Anlayışı ve Yönetime 
Katılma:  Kurumsallaşma sürecini 
tamamlamış olan işletmeler incelendiğinde, 
ilk göze çarpan nokta bu işletmelerde 
demokratik, katılımcı ve esnek bir 

yönetim anlayışını oluşmuş olduğudur. 
Kurumsallaşmış işletmelerdeki yöneticilerin 
ortak özelliği, astlarını işletmenin 
problemleri üzerinde düşünmeye yönelten 
kişiler olmasıdır. Tepe yöneticilerin bu 
yaklaşımı zamanla diğer yöneticilere de 
geçmekte, işletmede insan kaynaklarına 
önem veren yöneticilerin sayısı artmakta ve 
işletme içinde uyumlu bir hava yaratılması 
sağlanmaktadır. 

Kurumsallaşmanın bir sonucu olarak 
organizasyonun demokratik ve katılımcı 
bir yapıya kavuşturulması, tüm bireylerin 
işletme süreçlerine dâhil olmasını ve 
sonuçlardan sorumluluk hissetmesini 
sağlamaktadır. Ancak kurumsallaştık 
deyip kararların tek merkezden çıkıp 
diğerlerinden de bu kararın uygulanmasını 
istemek veya üst yönetimin söylediği her 
şeyin doğru olduğunu kabullenmek ve fikir 
beyan edememek değildir kurumsallaşma. 
Belirtilen fikirleri uygulayan değil, fikir 
üzerine fikirler beyan edilebilinmelidir. 
Karar Alma Şekli  Karar alma, işletmenin 
iş ve işleyişine ilişkin tüm etkinliklerde 
alternatifler arasından hızlı ve doğru 
bir şekilde seçim yapma süreci olarak 
tanımlanabilir. 

Etkin Bir İletişim Sisteminin 
Oluşturulması:  İşletmelerin kurumsal bir 
yapıya sahip olması temelde, sürekli ve çok 
yönlü bir iletişim sisteminin kurulmasını, 
işi yavaşlatmadan ve gecikmeden 
standartlardan sapmaları gösteren bir 
denetim sisteminin oluşturulmasını gerekli 
kılmaktadır. Kişiler arasında kurumsal 
kaliteyi gösterir bir iletişim düzeni olup, 
ast üst ilişkisi seviyeli olmalıdır. Kişilere 

özel imtiyaz alanları yaratılıp, onları sistem 
içerisinde kendilerini farklı hissettirmemek 
gerekir. 

Aret Polat, “GPD’de bundan sonraki yıllar 
için yol haritası belli. Ailenin bundan 
sonraki yıllarda nasıl yönetileceği, ailenin 
başında 2. jenerasyon olarak kim olacağı 
vb detayların hepsi kararlaştırılmış 
durumda. Biz geleceğe çok emin adımlar 
ile ilerliyoruz.” diyor. 

GPD bundan sonra da 
daima sizlerle olacak…
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SATIŞSATIS

Erkan Ocak 
Bölge Satış Yöneticisi

Halil Ayata
Bölge Satış Yöneticisi

1981 yılında Samsun da doğdum. Bir buçuk yıldır evliyim ve Samsun da ikamet etmekteyim. 
Marmara Üniversitesi Döküm bölümü mezunuyum.

Yaklaşık 4 yıl satış ve pazarlama üzerine çeşitli firmalarda görev aldım. 2013 itibariyle GPD 
ailesine katılarak güzel bir iş imkânı buldum. Aslında benim GPD ile tanışmam bundan 8 yıl 
önce İstanbul’da okurken staj yapmam ile başladı. Şimdi ise Karadeniz Bölge Satış Yöneticisi 
olarak görev yapmaktayım. Amacım; Karadeniz bölgesinde hali hazır da yaygın olan firmamızın 
ürettiği bütün ürünleri bütün Karadeniz’e daha fazla yaymak, daha çok tercih edilen marka 
haline getirmek ve bunu daimi kılmaktır. Bütün bölgelerimizde de olduğu gibi yoğun ve disiplinli 
çalışmalarımızın devamı ile daha çok büyüyeceğimize inanıyorum.

1981 Kayseri doğumluyum. İlk okulu Kayseri’ de, orta ve lise öğrenimimi Mersin’de tamamladım. 
Evliyim ve 4 yaşında erkek çocuk babasıyım. İnşaat ve yapı sektörü ile tanışmam 1998 yılın da 
oldu. Bünyesinde bulunduğum firma Mersin ve Türkiye genelinde taahhüt işleri yapmaktaydı. 
Firmanın gerçekleştirdiği projelerde yaklaşık 7 yıl boyunca aktif sorumluluk görevlerinde 
bulundum. 

Daha sonrasında iki yıl gıda, bir yıl Yapı Kimyasalları firmasında aktif satış ve pazarlama 
görevlerinde bulundum. Şubat 2013 tarihi itibari ile GPD ailesine katıldım. Yeniliğe ve gelişime 
açık kurumsal ve profesyonel bir firma olan GPD’de uzman yönetim kadrosuyla birlikte ve aynı 
amaç için ekip ruhu anlayışıyla çalışan bireyleriyle, kalite ve müşteri memnuniyetinin öncelikli 
olduğu, genişleyen ürün yelpazesi ile, mutlak tüketici memnuniyetini kazanarak, önümüze çıkan 
tüm engelleri aşarak başarılarla dolu çok uzun yıllara ekip olarak ulaşacağımıza inanıyorum. 
2013 ve sonraki yılların da GPD yılı olmasını arzuluyor, bu inancımla yeni dönemin tüm GPD 
ailesine ve bayilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum.
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Volkan Çalışkan 
Bölge Satış Yöneticisi

Evli ve bir çocuk babasıyım. 2012 yılında ailemle 
birlikte Almanya’dan Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. 
13 yıllık yurtdışı deneyiminden sonra yeniden geldiğim 
Türkiye’de farklı bir heyecanla birlikte GPD ailesiyle 
tanıştım. Piyasalardan uzun süre ayrı kalmanın yarattığı 
zorlukları GPD ailesinin sıcaklığı ve profesyonelliği 
sayesinde çok çabuk atlattığımı düşünüyorum.

Gelişen ve büyüyen pazarda , yeniliklere açık, 
kaliteden ödün vermeyen, ürün yelpazesi geniş, satış 
sonrası servis hizmetleriyle GPD adından sıkça söz 
ettirmektedir. Amacım armatür sektöründe adından 
sıkça söz ettiren, sürekli değişim ve gelişim içinde olan 
GPD markasını ulaşabileceği her noktaya ulaşmasında 
katkı sağlamak.

Refik Yavuzer
Bölge Satış Yöneticisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu’nu bitirdim. 
15 yıllık bir baba olarak oğlum Mehmet Yağız Yavuzer ile arkadaşça geçinmekle de ne kadar 
mutlu olduğumu GPD ailemle de paylaşmak isterim. 21 yıllık Gıda Satış/Pazarlama sektörü 
tecrübemden sonra iş hayatıma, dinamizmin hiç eksilmediği ve sürekli kendini yenileyen 
gelişen bir sektör olarak gördüğüm armatür sektöründe devam etmekteyim. 

Sektörün öncü, yenilikçi ve sürekli olarak yaşam standartlarına uyum sağlayan GPD Ailesi 
içinde olmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Sektörde yeni olmama rağmen GPD’nin ne 
kadar etkin ve ne kadar önemli bir üretici olduğunu gördüm. Ürünlerimizde insan hayatını 
kolaylaştıran tasarımlar ve teknolojiler kullanılmakta olup diğer bir taraftan da yaşadığımız 
dünya saygılı çevreci ürünlerdir. Sorumlu olduğum Ege Bölgesi Gül Pres Döküm’ün etkin 
ve yaygın olduğu bir bölgedir. Türkiye piyasasının genel yapısı hakkında önemli verileri 
barındıran bir bölge olan Ege Bölgesinde Gül Pres Döküm ile müşterilerimizin memnuniyeti 
için daha da fazla çalışıp önümüzde ki yıllarda da GPD’nin yükselişine ve liderliğine katkıda 
bulunacağım yıllar olacaktır.

Güney M
arm

ara
Ege
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NOKTA

Nazırlar Yapı-Sakarya

Sektöre ilk girişim 1989 yılında olmuştur. Tek başıma başladığım ticaret hayatım 
ilerleyen zamanda kardeşlerimin de katılımı ile genişleyerek devam etmiştir. GPD 
firması ile ilk çalışmamız 2002 yılına dayanmaktadır. O günden bu zamana kadar 
firmanın markalaşması adına Sakarya bölgesinde çalışmalarımız devam etmektedir. 

Nazırlar Yapı Malzemeleri olarak GPD firmasını münhasır olarak satmaktayız. Firma 
olarak amacımız müşterilerimize sağlıklı hizmet sunmaktır. Bunun için öncelik 
olarak kaliteli ürün, ürün satışı sonrası desteği gelmektedir. Yıllardır bu zihniyet ile 
yaptığımız çalışmalar sonucu bugüne kadar büyüyerek gelmiş bulunmaktayız. 

Kaliteli ürünlerin satış sonrası desteği ile birlikte yapılması sonucu GPD markası 
hak ettiği yere gelmiştir. Yeni yılda piyasaya çıkardıkları farklı çizgileri taşıyan 
modellerin sağlıklı şekilde hareketlenmesiyle bir adım daha ileriye gidecektir. Bu 
zaman zarfında karşılık çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğum GPD firması ile 
daha uzun yıllar çalışmak istemekteyim.

Nazırlar Yapı 
Malzemeleri 
olarak GPD 
firmasını 
münhasır 
olarak 
satmaktayız. 
Firma olarak 
amacımız 
müşterilerimize 
sağlıklı hizmet 
sunmaktır. 
Bunun için 
öncelik olarak 
kaliteli ürün, 
ürün satışı 
sonrası desteği 
gelmektedir.

“

”

Ahmet Hamdi Kaba
Nazırlar Yapı Firma Sahibi
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Alaiye Özçelik Yapı-Alanya

Kızlarpınarı mahallesi Spor caddesi üzerinde bir yıldır hizmet veren Alaiye Özçelik Yapı 
Malzemeleri, kaliteli, estetik ve geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor.

“Kaliteli ürün kusursuz hizmet” sloganıyla yola çıkan  Alaiye Özçelik Yapı Malzemeleri, 
inşaat malzemeciliğine yeni bir anlayış getiriyor. Özellikle bayanların tercihleri 
doğrultusunda global ölçekteki marka ve modelleri biraraya getiren mağaza, sektörde 
adını duyurmaya başladı.  Home Works, Toprak Seramik, İdeal Standart, Seranit, Vitra 
Artema, Orka, Franke, Kalde, GPD, Goccia, Creavit ve Panel Duş gibi ünlü markaların 
seçkin ürünlerini bir araya getiren Alaiye Özçelik Yapı Malzemeleri‘nin adına konuşan 
firma sahibi Hüseyin Özçelik “Satış, projelendirme, lojistik ve servis hizmetleri ile 
müşterilerimizde her aşamada çözümler sunarak onların memnuniyetini üst seviyede 
tutmayı ilke ediniyoruz. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan inşaat sektörüne, ihtiyaçlar 
doğrultusunda, en güvenli, en pratik ve en donanımlı ürünlerle destek sağlamayı amaç 
ediniyoruz. Sektördeki hızlı gelişmeye paralel  olarak teknolijik yapılanmamızı sürekli 
geliştiriyoruz.”dedi.

Doğan Polat ve Hüseyin Özçelik
Hüseyin Özçelik
Alaiye Özçelik Yapı Firma Sahibi

Satış, projelendirme, 
lojistik ve servis 
hizmetleri ile 
müşterilerimizde her 
aşamada çözümler 
sunarak onların 
memnuniyetini üst 
seviyede tutmayı 
ilke ediniyoruz. 
Ülke ekonomisinin 
lokomotifi olan inşaat 
sektörüne, ihtiyaçlar 
doğrultusunda, en 
güvenli, en pratik 
ve en donanımlı 
ürünlerle destek 
sağlamayı amaç 
ediniyoruz. 
Sektördeki hızlı 
gelişmeye paralel  
olarak teknolijik 
yapılanmamızı 
sürekli geliştiriyoruz.

“

”
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NOKTA

Ömeroğulları Yapı-Ağrı

Ömeroğulları İnş. San. Tic. Ltd.Şti adı ile hırdavat sektöründe faaliyet gösteren firmamız 
sektöründe çalışmalara 2009 yılında başlamıştır. Boya sektöründe Marshall Boya ile Polisan 
Boya, hırdavatta Kale ve Bosch, inşaat malzemeleri grubunda ECA, Ekpaş, Ege Seramik, 
Kütahya Seramik, İda Çanakkale ve GPD markalarını satmaktayız.

GPD firması ile uzun yıllar çalışmamızdan çok memnunuz. GPD  kaliteli ürün satmamıza 
temel oluşturduğundan bölgede tanınmamıza sebep olmaktadır.Bundan sonraki yıllarda, 
bu sektörde olduğumuz sürece GPD ürünlerini satmaya devam edeceğiz. Son teknoloji ile 
müşteriye istenen çeşitte, istenen kalitede uygun fiyatta ürün portföyü sunmaktadır. Talep 
edilen ürünlerin  istenilen teslim süresinde müşterilerimize ulaştırılması esastır. Önce müşteri 
memnuniyeti ilkesi ile çalışan firmamız zengin ürün çeşitliliği ve geniş servis ağıyla bugün geniş 
bir müşteri kitlesi oluşturmuş durumundadır. Bugüne kadar müşterilerimize sunduğumuz 
yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerimizi bundan sonra daha da geliştirip  çeşitlendirmenin yanı 
sıra sizlere çözüm ortağı da olacağız. Müşteri odaklı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini hedef 
alan şirketimiz, değişen yapı teknolojilerine ve çağın gereklerine ayak uydurmak suretiyle 
pazardaki rekabet gücünü ve pazar payını her geçen gün daha da artırmaktadır.

Oturan: Hacı Fahrettin Selçuk
Soldan Sağa: Hacı Osman Selçuk, Mehmet Selçuk, Murat Çelik, Receb Selçuk

Müşteri odaklı 
ve koşulsuz 
müşteri 
memnuniyetini 
hedef alan 
şirketimiz, 
değişen yapı 
teknolojilerine 
ve çağın 
gereklerine 
ayak uydurmak 
suretiyle 
pazardaki 
rekabet gücünü 
ve pazar payını 
her geçen 
gün daha da 
artırmaktadır.

“

”

Hacı Fahrettin Selçuk
Ömeroğulları Firma Sahibi
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VİTRİN

GPD’nin pratik çözümler konsepti içinde yer alan Adrio 
serisi, ekonomik çözümler arayan müşterilerimiz için 
yeni bir kulvar açıyor. Serimiz özel kumanda kolu, geniş 
ürün gamı banyo, lavabo, eviye bataryaları ile birlikte 
ankastre çözümlerde sunuyor. Ayrıca sprey seti ile 
kombin taharet bataryası da seriyi önemli kılan başka bir 
özellik. Seride banyo bataryası dakikada 16 lt, lavabo ve 
eviye bataryaları dakikada 8 lt su harcayarak tasarruflu 
perlatörü sayesinde hem doğal kaynakları hem de 
tüketicinin cebini koruyor.

Seri TS EN 817 kalite belgesine sahip ve tüm GPD 
ürünleri gibi ürün sigortası kapsamında. Serinin fiyatları 
bayiler ile paylaşıldı.
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FİNANS

ÇEKLER İÇİN ŞEKİL 
ŞARTLARI NELERDİR?

Tevhide Emirze
Bütçe ve Finans Müdürü

Bu sayı itibarı ile finans konularında sizlere bilgi vermeye çalışacağız. Bundaki amacımız 
sürekli karşılaşılan sorunları olabildiğince asgariye indirmenizi sağlamak olacaktır. İlk 
konumuzu çeklerdeki şekil şartlarına uygunluk olarak belirledik.

Bilindiği üzere yeni çek kanunu ile çekler, tacir/tacir hamiline ve tacir olmayan/tacir 
olmayan hamiline olarak ikiye hatta neredeyse dört farklı karneye bölündü. Bunu artık 
hepimiz biliyoruz. Ve yine biliyoruz ki Tacir hamiline ya da tacir olmayan hamiline olarak 
basılı çek karnelerinde, çek üzerinde kimin adına düzenlendiği bölümünde HAMİLİNE 
yazılmış olarak basılıyor. Bunun haricindeki çek karnelerinde kimin adına düzenleneceği 
bölümüne biz hamiline yazamıyoruz. Oraya gerçek veya tüzel bir kişinin adını yazmak 
zorundayız.

Diğer alanlarda eksiksiz olarak doldurulmalı, çekin tutarı yazı ve rakam olarak eş olmalı. 
Eğer bu alanlardan herhangi birinde bir düzeltme yapılması gerekiyor ise, çekin vadesi 
dahil olmak üzere, mutlaka ve mutlaka bu düzeltmenin yapıldığı yer, çeki imzalayan 
kişi tarafınca (keşideci) imzalanmış olmalıdır. Bu şekilde düzeltme yapılmış ancak 
imzalanmamış çekler geldiğinde zorunlu olarak, karşı tarafa geri gönderip imzanın 
tamamlanmasını istiyoruz. Bu da hem riskli, hem de zaman kaybına sebep oluyor. Aksi 
halde bu çekler bankada tahsile/teminata verilemiyor. 

Bir de son değişiklik sonrası çek karnelerinde çeki imzalayanın adı ve soyadı diye bir bölüm 
var tüzel kişi çeklerinde; bu bölümün doldurulması sürekli olarak atlanabiliyor. Oysa ki 
orada şirket adına o çeki kim ya da kimler imzaladı ise ad ve soyad olarak yazılmış olmalı.  
Sizler de kendinize gelen çeklerde bu alanın dolu olmasına lütfen dikkat ediniz. Zira 
imza yetkilisi olmayan biri çeki imzalamış olabilir. Bankalar çekleri alırken özellikle büyük 
montanlı çeklerde mutlaka o isimleri görmek istiyor. Eksik isimler için bir telefon trafiği 
yaşanabiliyor. Bu da gereksiz yere zaman kaybına sebep oluyor. Sizlerden ricamız, nakit 
paranın yerine çek ve senede bıraktığı günümüzde, alınan ve verilen kıymetli evrakların 
tahsil edilebilir evrak niteliğini kaybetmemesi için bu gibi konulara dikkat edilmesidir.

Bol kazançlar dilerim.
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İŞ DÜNYASIİS DÜNYASI

ÇALIŞMA HAYATI 
SAĞLIMIZI TEHDİT 
EDİYOR

Masa başında saatlerce çalıştığınızda, 
bilgisayarda ara vermeden uzun süre yazı 
yazdığınızda yaşadığınız sağlık sorunlarını 
bir düşünün.

Yanıtınızın baş, boyun, sırt ya da bel ağrısı 
olma ihtimali herhalde oldukça yüksek.

Gerçekten de boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel 
ağrısı iş dünyasının değişik sektörlerinde 
çalışan birçok insanın en fazla şikayet 
ettiği sağlık sorunları arasında başı 
çekiyor.Araştırmalar kas iskelet sistemi 
rahatsızlıklarının çalışan insanlar arasında 
fonksiyonel kısıtlılıklara yol açan en önemli 
etken olduğunu gösteriyor. Amerika’da 
yılda 12 milyon insanın bu nedenle 
doktora başvurduğu belirtiliyor.

Duruş bozukluğu
Hatalı oturma ve yazı yazma öncelikle 
duruş bozukluğuna zemin oluşturuyor.
Vücudun en az enerji sarf ederek maksimal 

düzeyde performans göstermesini 
sağlayan duruş biçimine normal veya iyi 
postür adı veriliyor. Duruş bozuklukları 
bel, boyun, baş ve eklem ağrılarının ortaya 
çıkmasına neden olabiliyor ve sonrasında 
kronik bir hal alabiliyor.

Ergonominin önemi
Türkiye’de iş yerlerindeki koşulların 
yetersizliği, kaçak ve sigortasız işçi 
çalıştırılması ciddi sağlık sorunlarınıda 
beraberinde getirebiliyor.İş yaşamında 
yaşanan bu tip sağlık sorunlarında 
ergonomik koşulların ciddi bir rolü var.
Bu anlamda ergonomik iş analizlerinin 
yapılması önem arzediyor.

Sakatlanma ve yaralanmalar
İş yaşamında ortaya çıkan sağlık 
sorunlarının en önemlilerinden biri de 
sakatlanmalar ve yaralanmalar. Bu tip 
problemlerde meslek sahibinin bilgi, 
deneyim, dayanıklılığı yanında kullanılan 
araç ve gereçlerin tasarımlarının hatalı 
olmaları da etkili oluyor. Ayrıca işçilerin 
değişik işlerde çalıştırılmaları, çalışma 
ortamının aydınlatma, havalandırma, 
ısıtma ve temizliğinin yeterli olması kötü 
beslenme, gereğinden fazla çalışma gibi 
faktörler de yaralanma ve sakatlanmalara 
zemin oluşturabiliyor.

Bilgisayar Kullanım Yoğunluğu
Statik boyun, kol ve el pozisyonları ve 
monoton tekrarlı hareketleri gerektiren 
bilgisayar kullanımı sırasında uygun 
olmayan şekilde oturmak, boyun, sırt, bel, 
omuz ve kollarda Ağrı ve rahatsızlıklara 
sebep olabiliyor.Uzmanlara göre; düzgün 
oturuş şeklinde omurga üzerine binen 
yükler, bu kavislerin yardımıyla eşit oranda 
çevre dokulara dağıtılabilmektedir. Kötü 
oturuşta ise duruş şekliyle ilgili olarak 
eklem bağlarında gerginlikler, özellikle 
boyun ve omuz kaslarının aktivitelerinde 
ve omurlardaki mekanik yüklerde artış 
olabilmektedir. Kötü çalışma ortamı 
sonucu kas ve eklemler üzerine binen aşırı 
yükleme ve stres, kas iskelet sistemiyle ilgili 
hastalıklara neden olur.

ABD’de kas iskelet sistemiyle ilgili 
hastalıkların klavye kullananlarda yüzde 
81’lere kadar ulaştığını belirterek, bu tür 
rahatsızlıkların, erkeklere oranla kadınlarda 
daha yüksek oranda görüldüğünü 
belirtilmektedir. Sürekli kullanım için masa 
üzerine yerleştirilen bilgisayarlar, portatif 
bilgisayarlara tercih edilmelidir. Bilgisayarı 
sadece bir kişi kullanacaksa, o kişinin 
ölçülerine uyan, tekerlekli ve arkalığın 
geriye doğru bir miktar hareketine izin 
veren sandalye seçilmelidir.
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SAĞLIK

Kişinin kendi kalp atışlarını sert ve 
kuvvetli bir şekilde hissetmesine çarpıntı 
diyoruz. Egzersiz sonrası, sinirlenme, 
uyarılma, korkma durumlarında normal 
olarak hissedilebilir. İstirahatta veya ufak 
hareketlerle hissediliyorsa araştırılmasında 
fayda vardır.

Günümüzde çok sık şikâyet edilen çarpıntı, 
bazen sadece huzursuzluk yaratan bir 
his olarak kalır bazen de ciddi ve ölümle 
sonuçlanabilecek olayların habercisi olabilir.

Normalde kişinin kalp atışları istirahatta 
dakikada 60 ile 100 arasında düzenli 
olarak atar. Sabit tek bir değer yoktur. 
Düzenli spor yapanlarda, ritim yavaşlatıcı 
ilaç kullananlarda dakikada 50 atıma kadar 
şikâyet eşlik etmediği sürece normal kabul 
edilebilir. Kalbin hızlanması (taşikardi), 
yavaşlaması (bradikardi), düzensiz atması 
(aritmi) yüksek tansiyonda olduğu gibi sert 
vurması veya psikolojik sebeplerle çarpıntı 
ortaya çıkabilir. Göğüste, boyunda, ensede 
hissedilebilir.

Genellikle çarpıntı ciddi sorunlar yaratmaz. 
Ancak bilinen bir kalp damar veya kapak 
hastalığı varsa, kalp hastalığı için risk 

NEDİR BU ÇARPINTI?
faktörleri taşıyorsa, kan tuzlarında bozukluk olabileceği düşünülüyorsa çarpıntını ciddi 
sonuçlar doğurabileceği unutulmamalıdır.Özellikle bayılma hissi, bilinç kaybı, nefes 
darlığı, göğüs ağrısı, aşırı terlemeyle birlikteyse mutlaka acil sağlık yardımına ihtiyaç 
vardır. Her 7 hastanın 1’inde sebep bulunamamaktadır. Genellikle bunlar zararsızdır.

Nedene yönelik tedavi
Çarpıntı tedavisi öncelikle sebebe yönelik olmalıdır. Kansızlık, tiroid hastalığı, kan 
tuzlarında bozukluk gibi nedenler düzeltilmelidir. Tedavi şikâyetleri ortadan kaldıracak, 
hayati tehlike varsa bunlardan koruyacak, günlük yaşantısını etkilemeyecek şekilde 
planlanır. Gerektiğinde ritim düzenleyici ilaçların kullanılması, kalıcı kalp pili veya ritim 
düzenleyici cihazların takılması, hatta cerrahi girişimler önerilir.

Başlıca çarpıntı sebepleri
- Stres, korku, endişe  - Ateş
- Tiroid bezinin fazla çalışması - Kansızlık
- Derin nefes alıp verme  - Kandaki oksijenin düşmesi
- Kalp hastalıkları   - Panik atak
- Kafein, nikotin, alkol, kokain, bazı diyet hapları gibi uyarıcılar
- Tiroid, astım, hipertansiyon, grip, depresyon, ritim düzenleyici ilaçların bazıları

Çarpıntıdan korunmak için neler yapılmalı?
- Uyarıcı özelliği olan alışkanlıklarınızdan (çay, kahve, sigara, alkol, kokain, çikolata, kola) 
ve ilaçlardan uzak durun. 
- Dengeli ve yağ içeriği düşük beslenin. Aşırı kiloluysanız kilo verin. 
- Düzenli egzersiz yapın. 
- Stresinizi kontrol altına alın (yoga meditasyon veya ilaçla). 
- Uykunuzun düzenli olmasına dikkat edin. 
- Kan basıncınızı, kolesterol ve şekerinizi kontrol altında tutun. 
- Ritm düzenleyici ilaçları düzenli kullanın. Doktora danışmadan kesmeyin.
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SPORTREKKİNG

İşte unutmamanız gereken birkaç şey:  
• Yürüyüş ayakkabılarınızı ve çantanızı unutmayın. Çantanıza su, yağmurluk, yedek çorap ve giysi koyun. Unutmayın ki doğayla başbaşasınız yağan 

yağmur ya da bir dere geçişi sizi tahmininizden çok daha fazla ıslatabilir. Ayrıca çantanızda, size dağıtılan ve mola yerlerinde yiyeceğiniz yiyeceklerinizi 
taşıyacaksınız.

• Üzerinize rahat şeyler giyin. Rahat edemeyeceğiniz kıyafetlerle uzun süre yürümek sizi sıkabilir. Fakat bunu yaparken hava şartlarını da göz önünde 
bulundurun. Kışın yanınıza kazak, yazın mutlaka şapka alın.  

• Katılacağınız geziyi piknikle karıştırmayın. Uzun süre yürüyeceksiniz. Bu yürüyüş daha önceden planlanmış bir yürüyüştür. Yani rehberler gideceğiniz 
noktaya ulaşan en kısa yolu değil sizin daha fazla doğa güzelliği göreceğiniz ve bu geziden daha fazla zevk almanızı sağlayacak yolları tercih ederler.  

• Gruptan kopmayın. Bu konuda rehberlerin talimatlarına uymaya özen gösterin. Kimsenin sizi göremeyeceği şekilde farklı yollara sapmayın. Eğer gruptan 
kısa süreli ayrılacaksanız ( Örn: Su içmek ya da çiçek toplamak vb. şeyler için) mutlaka gruptan bir kişiye bu durumu bildirin.  

• Yanınıza fotoğraf makinesi almak ve böyle değişik ve güzel bir günde fotoğraf çekmek isteyebilirsiniz. Fakat makinenizin yağmur sonucu ya da bir dere 
geçişi sırasında zarar görebileceğini unutmayın.  

•  Dere içinden ya da kaya üzerinde yürürken çok dikkatli olun. Dere içindeki taşlar yosun tuttuklarından kaygan olur. Yavaş ve emin adımlarla yürüyün. 
Böyle durumlarda ayağınızdaki yürüyüş ayakkabısının önemi daha da artıyor. Rahat ederim düşüncesiyle altı düz spor ayakkabılardan kaçının. Altı girintili 
çıkıntılı ve kaymayan yürüyüş ayakkabılarını tercih edin.  

• Yanınıza kullanmayacağınız malzeme almayın. Aşırı yükten kaçının. Yürüyüş uzun olduğundan aşırı yük sizi normalden daha fazla yoracaktır. 
Kullanmayacağınıza inandığınız malzemeleri yürüyüşe başlamadan önce arabada bırakın.

• Dönüş saatinde rötar olabilir. Bunun en önemli nedenlerinde biri aynı parkuru ayrı grupların farklı sürelerde yürümeleri... Dönüş saati konusunda esnek ve 
hoşgörülü olmayı unutmayın.

Trekking doğa sporlarının en hafif kollarından biri olup kalabalık ve gürültülü şehir hayatından bir an olsun uzaklaşmak, 
doğayla başbaşa bir gün geçirmek ve doğadaki güzellikleri grup arkadaşlarıyla paylaşmak isteyenlerin uğraştıkları bir 

spor aktivitesidir. Dilimize İngilizce’den geçen “trekking” sözcüğü İngilizce’de “doğal engellerle dolu bir arazi parçasını 
herhangi bir ulaşım aracı kullanmaksızın yürüyerek aşmak” anlamına geliyor. Her yaştan insan trekking yapabilir. 

Ülkemizde trekking için seyahat acenteleri Akdeniz, Ege ve Marmara bölgesi başta olmak üzere birçok küçük yöre, 
dağ köyü, yaylalara turlar düzenliyor. Trekking de yürüyüş süresi parkurun zorluk derecesine göre değişiklik 

gösteriyor. Orta dereceli bir parkur yaklaşık olarak 5-6 saat sürüyor. Amaç şehirde özlenen doğal yaşama bir gün 
olsun ayak uydurabilmektir. Tabii bunu yaparken belli bir oranda yorgunluğu göze almalısınız. Bu aktivite için 
yürüyüşünüzü kolaylaştırması ve tatsız sürprizlerle karşılaşmanıza engel olması için bir yürüyüş ayakkabısı ve 

orta boy bir sırt çantası dışında teknik bir malzemeye ihtiyacınız yoktur. Trekking turları günübirlik olduğu gibi, 
daha uzun süreli de olabilmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya, Karadeniz’e düzenlenen turların süreleri 

kimi zaman bir haftayı bulmaktadır. Acentelerin bünyelerindeki rehberler sizin tüm danışmanlık ihtiyaçlarınızı 
karşılayacaklardır. Günübirlik parkurların İstanbul’a yaklaşık olarak 1,5-2 saat uzaklıkta 
olmaları bu tür turların tercih edilme oranını arttırmaktadır. Yolculuğa genellikle sabah 

çok erken çıkılır. Günübirlik gezilerde, gezi bir günün içine sığdırılacağından 
amaç güne erken başlayarak 

zamanı olabildiğince iyi 
kullanmaktır... 
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GEZİ

Güney Fransa’da Akdeniz sahilinde 
Marsilya’yla Cenova arasında yer alan 
büyüleyici doğa şehri Nice, dünyaca ünlü 
plajları, yeşil ve mavinin ahenkle dans ettiği 
göz alıcı doğası, görkemli tarihi yapıları ve 
lüks mağazalarıyla Akdeniz’in en popüler 
tatil beldeleri arasında yer alıyor. Fransız 
Rivierası’nın başkenti olan Nice, tam bir 
Akdeniz güzeli. Nice şehri, sakinlik, huzur, 
berrak bir deniz ve dağ havası almak isteyen 
herkes için adeta cennetten bir köşe.

NE YAPILIR? M.Ö 5.00’lerde Yunan ve 
İtalyan kültüründen izler taşıyan güçlü 
tarihiyle Nice, kültür gezisi sevenler için harika 
bir adres. Kültür turunuza öncelikle tüm 
şehrin nefes kesici manzarasını cömertçe 
sunan Nice Kalesi’ne çıkarak başlayın. 
Kale gezinizin ardından İngiliz Koşu Yolu 
(Promenades Anglais)’nu takip ederek 
muhteşem doğa manzarası eşliğinde kent 
merkezine yürüyün. Merkeze yakın olan 
Eski Şehir (Vieille Ville) ve Modern Sanat 
Müzesi’ni de mutlaka görün. Çiçek Pazarı’nın 
bulunduğu sokaklar, Nice’in sosyal yaşamının 
kalbinin attığı yerler. Işıl ışıl aydınlatılmış 

AVRUPA’NIN SICAKKANLI 
AKDENİZLİ GÜZELİ...
NİCE

binalarla farklı bir atmosfere bürünen bu sokaklar 
gece gündüz dolup taşıyor. Birçok kafe ve restoranın 
bulunduğu Çiçek Pazarı’nda akşam yemeğinde bir kadeh 
Fransız şarabı tatmanın ideal adresi. Şarap sonrası 
sahilde çıplak ayakla sarı kumlar üstünde 
dolaşmaksa ayrı bir keyif...  

BEĞENDİKLERİMİZ Şehrin kalbinin attığı bir diğer meydan, 
Massena da 24 saat yaşıyor. 1832 yılında yapılan meydanı 
çevreleyen pembe binalar, yemyeşil bahçeler ve bol fıskiyeli 
heykelli havuzuyla Massena, suluboya bir portreyi anımsatıyor. 
Binaları ışıklandırılan geceleri ise ayrı güzel… Işıldayan binalar 
önünde hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyin. 
ÖNERDİKLERİMİZ Günü kazanmak için geceleri erken yatmayın. Geziniz boyunca 
olabildiğince az uyuyup ışıl ışıl gecelerin de tadını çıkarın. 
YAPMADAN DÖNMEYİN Nice Fransa’nın sadece en önemli ikinci turizm kenti değil, aynı 
zamanda kültür sanat etkinliklerinin de en önemli merkezlerinden biri. Nice Tiyatrosu Fransa’nın 
gurur kaynağı. Avrupa sanatının önemli bir merkezine gelmişken sanat ve müziğe zaman 
ayırmamak olmak. Nice Tiyatrosu’nun yaz oyunlarını izleyebilir, yaz boyunca verilen konserlere 
biletinizi önceden alma koşuluyla gidebilirsiniz.  
ÇİÇEK PAZARINDA LEZZET Nice’e gelip de Çiçek Pazarı’nı görmemek olmaz. Rengarenk 
çiçekler arasında bulunan kafe ve restoranlar, öğle ve akşam yemeğini mis gibi çiçek kokuları 
eşliğinde yemek için harika bir seçenek olabilir.  
GÜNEŞ NICE’TE GÜZEL  Nice’te gündüz denize girip bol bol güneşlenerek harika bir 
Akdeniz tatili yapabilirsiniz. Dilerseniz gezinize Sardunya’yı da ekleyebilirsiniz. Nice’ten hergün 
Sardunya’ya kalkan feribotlar bulunuyor.
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SU DÜNYASI

4000 metre yüksekliğindeki Güney And 
dağlarından doğan Amazon nehri, 6400 
kilometrelik yolu boyunca Peru, Kolombiya ve 
Brezilya topraklarını sulayarak, bütün Güney 
Amerika’yı batıdan doğuya katettikten sonra 
Atlas Okyanusu’na dökülür. Uzunluk bakımından 
Mississippi ve Nil’den sonra dünyada üçüncü 
olduğu halde taşıdığı su bakımından en 
başta gelen Amazon nehri, denize her saniye 
ortalama 100 000 metre küp su boşaltır. Denize 
döküldüğü kıyının üç yüz kilometreden daha 
uzun bir kesiminde, denizin rengi ve tuzluluk 
derecesi, bu coşkun ve çamurlu suların yaptığı 
akıntıyla değişir. Amazon’un bütün kollarıyla 
birlikte kapladığı alan.

SUYUN GÜCÜ…
AMAZON

Anadolu’nun on katı büyüklüğündedir. Fakat, Güney Amerika’nın bu uzun nehri ve 
onun kollan, balta girmemiş tropikal ormanların İçinden aktıkları İçin, nehrin geçiş yolları 
pek iyi bilinmez. İki yüz kilometre genişliğindeki halicin içinde, pek çok ada ve sayısız 
kumsal yer alır. Bazan rüzgârlar, Amazon nehrinin sularını büyük dalgalar hâlinde kaldırır 
vae nehrin aşağı çığırında gerçek nehir fırtınaları yaratırlar.

6.400 km uzunluğundaki Amazon’un taşıdığı su miktarı Mississippi, Nil ve Yangtze 
Nehirlerinin taşıdıkları suların toplamından fazladır (tüm dünya nehirlerinin taşıdığı suyun 
yaklaşık % 20-25’ini taşıdığı sanılmaktadır). Amazon Nehri, yaklaşık yıllık ortalaması 
180.000 m³/sn olan debisiyle ve suladığı alanın (Amazon Havzası) büyüklüğü itibarıyla 
da birinci sıradadır. Denize döküldüğü Atlas Okyanusu kıyılarında genişliği yaklaşık 240 
km’dir. Amazon’un ağzı 1500 yılında Vicente Pinzon tarafından keşfedilmiş, nehrin 
kaynaklarıysa ancak 1941’de Bertrand Flornoy’un yönettigi ekip tarafından bulunmuştur.

3000’e yakın balık türüne ev sahipliği yapan Amazon Irmağında yılanbalığı, yayın 
gibi balıkların yanı sıra pirana gibi vahşi balıklar da yaşar. Yeryüzünün en büyük yağmur 
ormanları ve en çetin nehirlerinin bulunduğu bu bölge, eşsiz bir doğal zenginliğe 
sahiptir.Dünyanın en geniş nehir havzalarından bir tanesi olan Amazon, ender görünen 
jaguarlardan, yaprak kesici karıncalara, yılan kadar hızlı saldırabilen kaplumbağalardan,  
örümcekleri koruyan kurbağalara kadar uzanan yaşam çeşitliliği ile insanı adeta 
büyülüyor.
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GELENEKSEL

Anadolu’daki yerleşmeler, gelenekler, bölgesel veriler, uygulama ilkeleri ve koşullara bağlı 
olarak biçimlenirler. Bu oluşum ve biçimlenmede Anadolu insanının yaşamının ve toplum 
yapısının etkisi açıkça görülür. Bazen bir çeşme ya da bir dinsel merkezin bulunduğu meydanı 
çevreleyen sokaklarla oluşan mahalleler yerleşmenin özelliğini yansıtırlar.

Sokaklar topografik özelliklere uyar ve genellikle insanla beraber yüklü bir hayvanın 
geçebileceği ölçektedir. Bazı yerleşmelerde sokak üzerine taşan saçaklar kapalı, samimi ve 
değişken perspektifli mekân etkileri oluştururlar. Bu organik sokakları bölgesel özelliklere göre 
bazen ahşap payandalı ya da taş konsollu çıkmaları ile yapı kütleleri, bazen de yüksek bahçe 
ya da avlu duvarları sınırlar. Kent dokusunu oluşturan evlerin sınırladığı çıkmaz sokaklardan ara 
sokaklara daha sonra ana yollara ve giderek mahalle camilerinin bulunduğu küçük merkezlere, 
buradan da ana merkeze bağlantı sağlayan bir yol sistemi kurulmuştur. Camiler mahallelerde 
ve giderek merkezde simgeleşmiş mimarlık öğeleridir. Batı Karadeniz ve Marmara evlerinin 
izlerini Batı Anadolu’da bulmak mümkündür. Güneye doğru inildikçe açık sofalı plan tipleri 
yaygınlaşır.  Kuzey Anadolu’da bile rastlanabilen açık sofalı ev tipleri, iklimin yumuşaklığı ve 
sıcaklığın etkisiyle varlığını devam ettirirken, kuzeye doğru çıkıldıkça yerini iç sofaya, orta 
sofaya bıraktığı görülmektedir. Bunun gibi batıya doğru kıyı kesimlerine gidildikçe açık sofanın 
yaygınlaştığı, iç kesimlere doğru ise açık sofaların iç sofaya dönüştüğü izlenebilmektedir. İç 
mekânlardaki ısınma sorunu, pencere camı kullanılmaya başladıktan sonra büyük ölçüde 
çözüme kavuşmuş, sofalar kapalı duruma getirilmiştir. 

Evlerin iç bölmeleri, Batı Karadeniz, İç Karadeniz ve Marmara bölgelerinde olduğu gibi ahşaptır. 
Oda duvarlarının girişe yakın olanı dolap şeklindedir. Tavanlar ahşap çıtalarla bezenmiştir. 
Ancak çıta boşluğuyla elde edilen motifler yörelere göre değişik estetik ortaya koymaktadırlar.

Küçük de olsa hemen hemen her evin bahçesi vardır. Bazı yörelerde bahçede muhakkak 
müştemilat olarak mutfak bulunur. Bu uygulama Marmara’da çok azdır. Kuzey Anadolu’da 
ise pek rastlanılmaz. Taşlık adı verilen giriş katı evin arka bahçesiyle bütünleşir. Üst kata çıkan 
merdiven taşlıktan tek halka ya da dirsek yaparak çıkmaktadır. Merdiven önce sofaya ulaşır. 
Sofadan odalara geçilir. Diğer bölgelerde olduğu gibi sofanın manzaraya bakan köşelerine 
sekili köşeler eklenmiştir. 

Anadolu mimarisi her yörede farklılaşırken bu mimarini yarattığı sıcak ortam ailelerin yaşam 
biçimi ile özdeşleşmiştir M
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GEÇMİŞTEN BUGÜNE 
YAPILARIMIZ...
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MUTFAK
Buyabes, Fransa’nın güneydoğu sahilinde bulunan, ikinci büyük şehri ve en büyük limanı 
olan Marsilya’ya ait,içinde pişmiş balık, kabuklu deniz hayvanı ve sebze çeşitleri bulunan bir 
çorbadır. Malzemelerin yanı sıra otlarla ve sarmısak, defne yaprağı, portakal kabuğu rendesi, 
fesleğen, rezene ve safran gibi baharatlarla desteklenir. Buyabes için en ideal balıklar başta 
iskorpit, kırlangıç,yılanbalığı olmak üzere çipura, kalkan, fenerbalığı, tekir ya da mezgittir. 
Balığın yanı sıra deniz kestanesi, midye, yengeç, deniz böceği, ahtapot, hatta daha pahalı 
versiyonlarında ıstakoz kullanılabilir. Pırasa, soğan, domates, kereviz ve patates gibi sebzeler 
çorbanın suyuyla birlikte pişerler. Marsilya’da, çorba malzemesiz haliyle bir kapta, balıklar ve 
sebzeler ise bir diğer kapta servis edilir. Çorbanın yanındaysa “rouille” adı verilen zeytinyağı, 
sarmısak, safran ve pul biberden yapılan mayonezimsi bir sos, kızarmış sarmısaklı ekmeklere 
sürülerek tüketilir. 
 
Malzemeler
2 kg çeşitli balık, 10-12 midye 
400 gr karides 2 soğan (ince dilimlenmiş) 
3 diş sarmısak (ezilmiş) 
2 pırasa (halka kesilmiş), 3 adet kereviz sapı (halka kesilmiş) 
230 ml zeytinyağı 
3 adet domates (soyulmuş, dörde bölünmüş) 
1 adet rezene kökü (dilimlenmiş) 
1 portakal kabuğu rende 
Birkaç sap biberiye, kekik, maydanoz, mercanköşk (bağlayın) 
2 adet defne yaprağı, 750 ml beyaz şarap 
Safran tuz, taze çekilmiş karabiber

Yapılışı
Balıkları Adrio eviye bataryası ile yıkayın.Tencereye 90 ml 
zeytinyağı koyun. Isınınca, Adrio Eviye bataryası ile yıkadığınız 
1 adet soğan, 1 diş sarmısak, pırasa, kereviz sapını ekleyin. 
Sebzeler hafifçe yumuşayana kadar çevirip balık kafalarını 
ilave edin. 1 litre su ekleyerek kaynamaya bırakın. 20 dk 
kısık ateşte pişirdikten sonra ince bir süzgeçten geçirip balık 
suyunu elde edin. Kalan zeytinyağını tencereye koyun. 
Kalan soğan ve sarmısak, rezene kökünü ilave edip çevirin. 
Domates, beyaz şarap, portakal kabukları, defne yaprağı, 
ot demeti, tuz, karabiber, safran ve tüm balıkları ilave edin. 
Defne yaprakları, ot demeti, tuz ve karabiberi ekleyin. Önce 
harlı sonra orta ateşte 7-8 dk pişirip ateşten alın.

Afiyet olsun…

ADRİO EVİYE 
BATARYASI 

İLE BUYABES



GPD’NİN DİKKAT ÇEKEN PAZARLAMA AKSİYONLARI...

Doğan Polat 
Alanya Bayi 
Ziyaretleri
Yönetim Kurulu 
Başkanımız 
Doğan Polat 
Alanya’da Opal 
Yapı ve Manavgat 
Arıcılar İnşaat’ı 
ziyaret etti.

Suudi Arabistanlı Genç İşadamları Fabrika Ziyareti
Suudi Arabistanlı genç iş adamları Beylikdüzündeki fabrikamızı ziyaret ederek üstün GPD teknolojisini değerlendirdi.
Sunumlar sonrası iş bağlantılarının da yapıldığı ziyaret çok sıcak bir ortamda gerçekleşti.

Beylikdüzü 
Belediye Başkanı 
Yusuf Uzun’un 
Fabrika Ziyareti
Beylikdüzü 
Belediye Başkanı 
Yusuf Uzun 
fabrikamızı 
ziyaret ederek 
bilgi aldı ve 
hatıra fotoğrafı 
çektirdi.
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PAZARLAMA
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Mendos Ticaret Seminer
GPD Fethiye bayimiz Mendos Ticaretin teknik servislerine verdiği yemekte bilgi 
aktarımında bulunulurken hoşca vakit geçirildi.GPD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan 
Polat’ın da bir konuşma yaptığı seminerde GPD ürünlerinin üstün özellikleri tanıtıldı.
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Arkitera Web
GPD mimarlara özel bir platform 
olan Arkitera internet sitesinde 
Frezia, Ritmo ve Aduro serilerini 
tanıttı. Mimarların tercih edeceği 
tasarıma sahip olan bu serilerimiz 
projelere değer katacak.

ADURO RİTMO

FREZİA

www.arkitera.com.tr
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Dergi İlanları
GPD ilan tasarımlarını zenginleştirerek sektörel dergilerde 
kullanmaya devam etti.Yeni serilerini ön plana çıkaran ilanlar 
All Decor ve İç Mimar dergilerinde yayınlandı

KOÇTAŞ Kampanya
GPD Koçtaş yapı marketlerde bedelsiz montaj 
uygulaması başlattı.2 Mayıs’da bitmesi planlanan 
kampanya talebe göre Haziran sonuna kadar uzatılabilir.

Bayi Altın Kampanya
GPD Ritmo Frezia Fuego 
ve Felis serileri kapsamında 
bayi kanalına düzenlediği 
kampanya’da müşterilerine 
altın kazandırıyor.
Bayilerimizin bu serilerden 
yapacağı alımlarda 3 
er aylık dönemlerde 
kazanacağı altınlar özel 
tasarıma sahip GPD serileri 
alımının yanında ekstra bir 
kazanç sağlıyor.

ARBEKA’dan 
Yeni Seri: DARİA 
GPD’nin ikinci markası 
olan ARBEKA ürün 
gamına DARİA adı 
altında çift kumandalı 
yeni serisini ekledi. 
Seride banyo,lavabo,eviye 
bataryaları yanı sıra 
musluklarda var. Serinin 
brüt fiyatları bayilerimiz 
ile paylaşıldı.
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Makedonya temsilcimiz 
DBD firmasıyla son dönem 
değerlendirmelerimizi yapmak 
ve Showroom’un açılış öncesi 
durumunu görmek adına 
ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yeni 
dönem hedeflerimizi belirlediğimiz 
ziyaretimiz başarılı geçmiştir.

‘’We had a 
succesful 

meeting in 
Macedonia, 

with our 
distributor 

DBD’’

MAKEDONYA
MACEDONIA

22 2013/14

PAZARLAMA



FUAR ve PROM
OSYONLAR

UNICERA 2013 Fuarı
GPD UNICERA Banyo Mutfak fuarında iç ve dış piyasadan müşterileri, tüketiciler ve mimar, mühendis gibi profesyonel karar vericiler ile 
buluştu.Yeni serilerin tanıtıldığı GPD standı her zaman ki gibi göz kamaştırdı.

GPD Promosyon Malzemeleri
GPD promosyon aksiyonu kapsamında kalem,not defteri gibi promosyon malzemelerini bayilerine 
dağıtırken firma tanıtım dvd sini de yeniledi.

2013/14 23
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Gürsoy Yapı-Denizli

1978 Denizli doğumluyum, evliyim, bir 
oğlum ve bir kızım var. Bu meslek hayatı 
babadan gelmedir. Çocukluğumdan beri 
tesisat sektörü içindeyim. Meslek Lisesi 
Tesisat Bölümü mezunuyum. 2000 yılından 
sonra GPD gibi tesisat sektöründeki 
firmaların yetkili servisliğini Gürsoy Yapı 
adı altında devam etmekteyiz. Denizli’de 
GPD armatürlerinin satışını ve yetkili 
servisliğini yapmaktayız. Bizim gibi ustalar 
öncelikle malzemenin kaliteli olduğunu, 

Murat Gürsoy
Gürsoy Yapı Firma Sahibi

BATARYALARIN KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzden en iyi sonucu almak istiyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen hususlara dikkat ediniz.

1. Bataryalarınızı monte etmeden önce, su borularınızda çeşitli sebepten dolayı kalmış olan pis suyu temiz su gelinceye kadar akıtınız.
2. Tesisat girişinizde de mutlaka GPD marka filtre kullanmaya özen gösteriniz.
3. Bataryanızı monte ederken zarar vermemek için çıplak ve tırtırlı anahtar kullanmayınız.
4. Kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için kroma zarar verici lavabo ve eviye temizliğinde kullandığınız temizleme 
    tozlarını veya asit içeren diğer maddeleri asla kullanmayınız.
5. Kromlu yüzeyleri sabunla ve alkolle ıslatılmış yumuşak bir bezle temizleyiniz. Parlaklığını koruması için de 
    3-4 ayda bir gaza batırılmış bezle ovalayınız.
6. Kullanım ve bakım sırasında bu kılavuza uyulduğu takdirde GPD ürünlerinin üstün kalitesini uzun yıllar göreceksiniz.

SATIŞ SONRASISATIS SONRASI

güvenilir olduğunu, kendisi güvendikten 
sonra satış ve servisliğini yapar. Yani kaliteli 
malın güvenilir malzemenin yanındayız. Bu 
yüzden GPD ürünlerini tercih ediyorum.  

Bire bir yerli üretim olan GPD armatürlerini 
kalitesinden dolayı tebrik ediyorum. Son 
kullanıcılarında ürünleri yetkili servise 
yada ehli yetkili tesisat ustalarına montaj 
yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Ürün 
içinden çıkan teknik ve garanti talimatlarını  

okumalarını tavsiye ediyorum. Özelikle 
yüksek basınç olan tesisatlarda GPD 
basınç düşürücü öneriyoruz. Armatür 
temizliğinde kireç için (porçöz asit tuz 
ruhu vb.gibi) ürünler yerine sirke iyi bir 
kireç temizleyicidir. Kromajlı yüzeylerde 
sabunlu su, durulama ve pamuklu bezle ile 
cilalama yaparak uzun yıllarca krom yüzeyi 
bozulmadan kullanılabilir. Perlatörleri sirkeli 
suda iki saat bekletip eski diş fırçası ile 
temizleyip yeni hale getirebilirsiniz.
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ADANA
AFYON KARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA-MANAVGAT
AYDIN
AYDIN-KUŞADASI
BALIKESİR
BALIKESİR EDREMİT 
BARTIN
BATMAN
BOLU
BURSA  İNEGÖL
BURSA -NİLÜFER
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DÜZCE 
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN 
ERZURUM
ESKİŞEHİR 
GİRESUN
İSTANBUL ( SARIYER 
İSTANBUL (ANADOLU)
İSTANBUL (SİLİVRİ)
İSTANBUL- EYÜP
İSTANBUL GÖZTEPE
İSTANBUL(BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-BOSTANCI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KADIKÖY )
İSTANBUL-KAĞITHAN
İSTANBUL-MALTEPE
İSTANBUL-PENDİK 
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KAHRAMAN.MARAŞ
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
MALATYA
MANİSA-MERKEZ
MERSİN-İÇEL
MERSİN-İÇEL
MUĞLA FETHİYE
MUĞLA MARMARİS
MUĞLA-BODRUM
NEVŞEHİR
ORDU 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
TEKİRDAĞ ÇORLU
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TEKİRDAĞ-MERKEZ
TOKAT
TRABZON
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK-K.EREĞLİ

Firma Adı
 
NİDA TESİSAT
DİDEM YAPI DEKORASYON
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT 
DORUK TİCARET
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
ARDA TESİSAT 
AKBAL YAPI TESİSAT
BİRLİK TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
SARANDER YAPI İNŞAAT
YILDIRIM TESİSAT
GÜRSOY YAPI MAL
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
YILMAZ TESİSAT
ERKAN TESİSAT 
A.Y.S ISI TEKNİK
KARAKAŞ TİCARET
ERZURUM TESİSAT
CEM METAL
ÖZ-İŞ TİCARET
NESİL DEKOR YAPI
ADİL TESİSAT
CEM TESİSAT
ARDA ISI TESİSAT
ER- SU NABURİYE  TESİSAT 
BEYLİKDÜZÜ TESİSAT 
TRUVA YAPI
EMİR DOĞALGAZ
AKIN SIHHİ TESİSAT
DADAŞ TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
ARTES SIH.TESİSAT
SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT
METE TİCARET
MURAT TESİSAT 
EN-TES TESİSAT
TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT 
EMİNCAN İNŞAAT 
GÜR TESİSAT 
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
SARAY TİCARET
YAPI TESİSAT
ACARLAR ISI İNŞ 
GÜVEN MÜHENDİSLİK
FERDİ TİCARET
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
AKBABA SIHHI TESİSAT
HIZLI SIHHİ TİCARET
KARDEŞLER TESİSAT 
DENİZ SIHHİ TESİSAT
ALKAYA TESİSAT 
ÇAVUŞOĞLU TES.TİC 
KAYA TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
KARALAR TESİSAT
ORDU TESİSAT
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
SEDAT TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
YILDIRIM YAPI MALZEMELERİ
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KORKMAZLAR TESİSAT

Cep Telefonu
 
0555 516 46 79
0536 683 91 36
0537 728 20 25 
0533 470 70 94
0533 764 67 25
0532 492 14 66
0533 495 85 50
0532 687 20 30
0542 424 43 71 
0549 553 53 63
0532 315 13 49
0538 822 55 43 
0506 851 45 53
0539 899 76 80
0536 325 14 24 
0506 250 82 61
0532 171 14 72
0532 267 56 05 
0542 729 89 29
0542 621 91 63 
0535 846 29 41
0507 313 48 54
0535 607 39 12
0533 307 56 73
0533 515 81 81 
0533 660 13 82
0532 574 90 44 
0532 271 28 98
0532 261 84 93
0535 215 20 04 
0536 401 12 98 
0533 446 66 48
0539 973 63 64
0532 716 13 75
0532 632 96 32
0536 427 31 12
0532 542 17 95
0542 563 05 10
0533 347 17 37
0532 548 41 57
0543 219 94 85
0542 216 78 06
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0530 643 01 58
0533 452 47 74
0532 207 99 06
0533 560 22 02
0542 675 15 64
 0542 414 26 14
0533 596 52 96
0532 654 15 04
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0532 791 35 67
0532 286 20 01
0536 295 43 49 
0532 411 92 43
0532 273 94 69 
0532 273 94 73
0532 611 73 08          
0544 525 43 86 
0452 234 17 80
0533 278 17 61
0537 426 51 85 
0542 313 35 66
0535 837 96 01 
0554 218 67 98
0539 367 34 24
0537 258 30 06
0542 512 66 11
0542 515 89 93
0535 627 91 88
0533 240 68 97
0532 495 64 23
0536 436 25 89
0542 338 89 00
0536 356 16 75

İş Telefonu

 
0272 215 96 30
0358 213 11 70
0312 311 58 33
0242 346 71 69
0242 513 97 09 
0242 746 52 60
0256 227 10 50
0256 622 09 32 
0266 244 81 24
0266 373 43 44
0378 228 41 42
0488 212 81 27
0374 212 42 21
0224 712 23 52 
0224 451 16 49
0364 225 03 02
0258 211 14 66
0412 257 03 43
0380 523 69 67
0284 213 06 49 
0424 233 54 93
0446 212 13 98 
0442 234 94 35
0222 230 12 94
0454 212 44 57
0212 323 50 01

0212 259 61 48
0216 349 63 13 
0212 871 38 71
0212 854 29 49
0216 489 21 43

0212 542 04 53
0216 700 10 72
0212 291 36 63
0216 352 30 56
0216 354 86 65
0232 381 38 50
0232 259 89 63
0232 347 73 90
0232 259 42 90
0262 322 10 86
0262 642 61 23
0262 414 00 40
0344 221 43 74
0370 725 50 67
0366 212 20 56
0352 235 35 95
0288 417 61 32 
0386 212 34 13
0332 321 18 14

0236 238 53 31 
0324 337 40 80 
0324 327 55 92
0252 612 94 07 
0252 412 22 58
0252 319 35 53
0534 525 43 87 
0535 545 62 13
0452 214 80 43
0464 213 34 10 
0264 278 47 47
0362 233 78 80 
0346 224 47 19
0484 223 22 50
0282 651 94 27 
0282 726 55 26
0282 315 67 66
0282 262 05 56
0356 214 41 96 
0462 230 05 68
0226 812 98 18
0354 217 48 87 
0372 322 75 55

e - mail 

Ad Soyad e - mail Görev Tanımı

Narin AYERİ 
Serkan ÇAVUŞOĞLU
Tevhide EMİRZE 
Halit KÖKSAL 
Dilaver MERT 
Aydın KARAKAS 
Halit GÜL 
Orhan ÖZŞAR 
Hicran ARIKAN 
Pınar KURAN

narin.ayeri@gpd.com.tr 
serkan.cavusoglu@gpd.com.tr
tevhide.emirze@gpd.com.tr 
halit.koksal@gpd.com.tr 
dilaver.mert@gpd.com.tr 
aydin.karakas@gpd.com.tr 
halit.gul@gpd.com.tr 
orhan.ozsar@gpd.com.tr 
hicran.arikan@gpd.com.tr 
pinar.kuran@gpd.com.tr

İhracat Müdürü
Yurtdışı Satış Asistanı
Bütçe ve Finans Müdürü 
Kalite Yönetim Müdürü 
İmalat Müdürü 
İmalat Planlama Müdürü 
Personel Müdürü 
Muhasebe Müdürü 
Ürün Geliştirme Şefi 
Santral Operatörü 

İh
ra

ca
t

Ad Soyad e - mail Görev Tanımı

Aret POLAT 
Berç POLAT 
Kamer POLAT 
Artür POLAT

Bedri AKBELEN 
Halim ŞAHMAR 
Cem KAMARI 
Volkan ÇALIŞKAN
Ahmet Gürsan AKKOÇ
Erkan OCAK
Refik YAVUZER
Halil AYATA
İnci ÇALIŞKAN
Duygu ERTÜRK
Rüveyda SEZER

aret.polat@gpd.com.tr 
berc.polat@gpd.com.tr 
kamer.polat@gpd.com.tr 
artur.polat@gpd.com.tr

bedri.akbelen@gpd.com.tr 
halim.sahmar@gpd.com.tr 
cem.kamari@gpd.com.tr 
volkan.caliskan@gpd.com.tr
gursan.akkoc@gpd.com.tr
erkan.ocak@gpd.com.tr 
refik.yavuzer@gpd.com.tr 
halil.ayata@gpd.com.tr
inci.caliskan@gpd.com.tr
duygu.erturk@gpd.com.tr 
ruveyda.sezer@gpd.com.tr

Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

Bölge Satış Müdürü
Bölge Satış Müdürü
Bölge Satış Müdürü 
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Satış Destek Asistanı
Satış Destek Asistanı
Satış Asistanı

Pa
za

rla
m

a
Yö

ne
tim

Sa
tış

Sertaç SÜDÜTEMİZ 
Merve ERDİ
Meltem KURT
Mehmet AKIN 
Eda DURMUŞ

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr 
merve.erdi@gpd.com.tr
meltem.kurt@gpd.com.tr
mehmet.akin@gpd.com.tr 
eda.durmus@gpd.com.tr

Satış ve Pazarlama Koordinatörü
Pazarlama Sorumlusu
Pazarlama Operasyon Sorumlusu
Teknik Servisler Sorumlusu
Kurumsal Müşteriler Sorumlusu

GPD Ailesinden Haberler
•  Halil Ayata Güneydoğu Anadolu Bölgesi  “Bölge Satış Yöneticisi “ olarak aramıza katılmıştır. 
•  Yavuz Çiğdem “Bayi Kanalı Satış Müdürü” pozisyonundan istifa ederek ayrılmıştır. 
Kendisine bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.
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