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2014’ün ardından
Değerli              Okurları,  
 
Neredeyse koskoca bir yılı daha arkamızda bırakmak olduğumuz ve kış mevsimini kucakladığımız bu 
günlerde dergimiz vasıtasıyla size anlatacak çok şeyimiz var. 

Geçen sayımız ile uygulamaya başladığımız mevsime vurgu yapan kapak tasarımımız bu sefer size soğuk 
kış mevsiminin özlenen yüzünü gösteriyor. Bununla beraber Yönetim bölümümüzde Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Aret Polat’ın “2014’e Veda Ederken” konulu yazısını, Nokta bölümünde 
yurdun dört bir yanında marka bayrağımızı taşıyan bayilerimizi (Akide Yapı - GAZİANTEP, 
Bien Seramik - ESKİŞEHİR, Çabuklar Yapı - SİİRT, Egefil İnşaat - İZMİR, Hakan İnşaat - ARDAHAN, 
Önen Yapı Malz. - İSTANBUL, YC Suha Yapı - SAKARYA ve Yelken Sıhhi Tesisat - KAYSERİ) daha yakından 
tanıyacaksınız. Son dönemde dikkat çeken ve ürün çeşitliliğini zenginleştirdiğimiz GPD Ankastre Ürünleri 
sunduğumuz Vitrin bölümü, her an bizi yakalayan modern çağın hastalığı “BAŞ AĞRISI’nı” anlattığımız 
Sağlık bölümü, Rio de Jenario’yu gezeceğimiz Gezi bölümü, soğuk iklimlerin hakim olduğu ülkelerin 
vazgeçilmez sporlarından biri olan Buz Hokeyi hakkında bilmediklerinizi anlattığımız Spor bölümü, Angel 
ve Niagara Şelalerini göreceğiniz Su Dünyası bölümü ile birlikte Tophane Çeşmesini anlatan Geleneksel 
bölümü, Nova Endüstriyel Eviye Bataryası ile Çinekop Izgara lezzetini size sunduğumuz Mutfak bölümü  ve 
gönül telimizi titreten Kanun ve Ud enstrumanlarını anlattığımız Müzik bölümü de bu sayıda merakla ve 
ilgiyle okuyacağınız diğer bölümlerimiz olacak fikrindeyiz. Dergimiz sayfalarının sonlarına yaklaştığınızda 
da yurt içi ve dışı güncel pazarlama aksiyonlarımızı takip edebileceğiniz Pazarlama bölümü ve teknik 
servislerimizin çalışma hayatını anlatan Satış Sonrası bölümleri de ilgiyle okuyacağınız bölümler olarak 
dikkatinizi çekecektir.

Baharın temiz ve tazeleyici havasını koklayıp çiçeklerin renk cümbüşünü karşılayacağımız güzel ilkbahar 
mevsiminde güncel gelişmelerimizle birlikte olmak dileğiyle...

Sertaç Südütemiz
Satış ve Pazarlama Koordinatörü

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr

GPD Kurumsal İletişim Yayını
Gül Pres Döküm Sanayi A.Ş. 

tarafından 3 ayda bir yayımlanır. 
Ücretsizdir.
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YÖNETİM

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

GPD 2014 yılını, genel ekonomide çalkantılı bir 
yıl olmasına rağmen pozitif satış rakamları ile 
kapatıyor.Özellikle son 5 yılda yakalanan ve sürekli 
artan satış grafiği GPD ye eskisine göre daha 
fazla sorumluluk yüklüyor. Aret Polat “Sürekli çift 
dijitli büyüme rakamları ile sektör ortalamasının 
üzerinde satışlarımızı arttırıyoruz. Bayi, yapı 
market ve ihracat kanallarında büyümemiz istikrar 
arz ediyor. Bayi kanalında pazar payımızı sürekli 
arttırırken, yapı market kanalında,ürünlerimizin 
sergilendiği yapı markette reyon pazar payında 
rakiplerin agresif rekabetine karşın 1.sıradayız, 
ihracatta Ortadoğu pazarlarındaki çöküşten darbe 
alsak da yeni pazarlar buluyor ve satışlarımızı 
arttırıyoruz.”GPD sadece satış değil pazarlama 
anlamında da bu sene bir çok yenilik yaptı.

2014’e
VEDA 
EDERKEN…

Bilboardlarda, deniz otobüslerinde, metrobüslerde ve Onur Air gibi 
kamuya açık görselliği yüksek mecralarda daha fazla yer aldı. Sosyal 
medyada daha çok yer buldu. Bayi ürün teşhir standlarında çok 
başarılı yeni tasarımlar ile ürünlerine değer kattı.Tüm katalog ve fiyat 
listelerini yeniledi. Daha büyük reklam kampanyaları içinde  yoğun 
bir çalışma devam ediyor.
 
Organizasyon anlamında sahaya daha yakın,kurumsal bir strateji 
ile hareket eden sade yönetim tarzı ile, verimsiz ara kademeleri 
kaldırarak daha efektif bir yapı ile iç ve dış müşterilerine hizmet 
verdi. Aret Polat” Her geçen dönem daha hızlı karar alıyor ve hata 
oranımızı düşürüyoruz.Sürekli büyüme bizim sorumluluğumuzu da o 
denli arttırıyor.Ancak biz şikayetçi değiliz. 2014 senesinin sektördeki 
tüm firmalar ve çalışanlar adına olumlu geçtiğini umarak, 2015 yılının 
ülkemize,sektörümüze ve bize olumlu anlamda yenilikler katmasını ve 
fayda sağlamasını temenni ediyorum.”diyor.
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Eğer gelecek hakkında 
düşünmezseniz, asla 

bir geleceğiniz olmaz.
Henry Ford

2014’e
VEDA 
EDERKEN…
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NOKTA

Akide Yapı - GAZİANTEP

2006 yılında İbrahim Demez önderliğinde 
kurulan şirketimiz, Gaziantep ve çevre 
illere hizmet vermektedir. 2014’ün 
üçüncü çeyreğine kadar Gazi Muhtar 
Paşa bulvarında bulunan 250 m2 lik 
mağazamızda değerli müşterilerimize 
hizmet veriyordu. İnşaat sektöründeki 
olağanüstü büyümeye paralel olarak 
daha konforlu ve günün gelişen şartlarına 
uyumlu 6000m2 depo ve 7 katlı 1800 m2 
yeni konsept mağazamızı 17 Ekim 2014 
tarihinde hizmete açmış bulunmaktayız.

17 kişilik ekibimizle gerek projelerde 
gerekse lokal şantiyelerde müşterilerimize 
en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Siz 
değerli GPDergi okurlarına hayırlı işler 
dileriz.

Akide Yapı Çalışanları 

 İbrahim Demez ve Ekrem Sürmeli 
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NOKTA

Bien Seramik - ESKİŞEHİR

Seramik sektörünün önde gelen 
üreticilerinden olan Bien Seramik’in Eskişehir 
de açmış olduğu ikinci mağazasıdır.Eskişehir 
mağaza olarak 300 metrekare showroom, 
1500 metrekare deposu ile Eskişehir de 
hizmet vermektedir. Bilecik ve Bozüyük’teki 
fabrikalara yakınlığı, tedarik ve teslim avantajı 
ile mağaza satışında artıları bulunmaktadır.

2011 yılının Nisan ayından beri GPD markası 
ile Eskişehir de hizmet vermektedirler.
GPD ürünlerinin kalitesi ve müşteri 
memnuniyetinin kendilerine artılar kattığını 
belirten Çetin Aslanboğa, satış sonrası 
hizmet’in artıları sayesinde bölgede önemli 
bir portföy oluşturduklarını belirtmektedirler.

Çetin Aslanboğa (Mağaza Müdürü), Sevim Taşkın, Celal Musluk, Mustafa Tekin
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Çabuklar Yapı - SİİRT

Mahmut Çabuk, Mustafa Çabuk,  Mehmet Ali Çabuk

1986 yılında ÇABUKLAR TİCARET 
olarak ticari faaliyetine inşaat ve sanayi 
demiri satışı ve nakliyat işleri yapmak 
üzere başladı. İzleyen zamanlarda 
bünyesine çimento bayiliği ve akabinde 
inşaat malzemeleri satışı yaparak 
devam etmiştir.

Ticari faaliyetin büyümesiyle birlikte 
1998 yılında Çabuklar Yapı İnş. Malz. 
Beton Üretimi Petrol Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Ltd. Şti.’ni kurdu.

Şirketimizin kurulması ile birlikte 
ülkemizin önde gelen inşaat 
firmalarından çeşitli bayilikler alınarak 
iki ayrı ürün temini ve satışı ekibi 
oluşturulmuştur bu ekiplerden biri 
inşaat demiri, çimento ve nakliyat 
işlerini yürütürken diğer ekip tüm 
inşaat ve hırdavat malzemelerinin 
teminini ve satışını yapmaya başlamıştır. 
400 m2 lik mağazamızda satışı ve 
teşhiri yapılan malzemelerin ayrıca 
6.000 m2 depomuz bulunmaktadır. 
Ticari faaliyetinin genişlemesiyle 
birlikte 2006 yılında hazır beton tesisi 
kurulmuştur. Hazır beton imalatı ve 
nakliye işlerinde kullanılmak üzere 17 
adet muhtelif özelliklere sahip nakliye 
ve iş makinelerini filosuna katmıştır. 
Beton üretim sahamız 11.000 m2 alan 
üzerine kurulmuş olup full otomasyon 
sistemi ile çalışmaktadır. 2013 yılında 
kurmuş olduğumuz  ASM GROUP 
İNŞ. LTD. ŞTİ.  de Siirt de konut/yapı 
sektöründe öncü  bir firma haline 
gelmiştir. Şirketlerimiz de konusunda 
uzman 45 personel ile faaliyet 
göstermekteyiz.
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Firmamız İzmir Hırdavatçılar Çarşısı içinde 2010 yılın 
Haziran ayında kuruldu. Firma sahibi Mehmet Özçorakçı 
sektörde çeşitli kuruluşlarda Bölge Müdürlüğü ve Satış 
Müdürlüğü yapmış olup 25 yılı aşkın süredir inşaat 
malzemeleri sektöründe çalışmaktadır. Faaliyet alanımız 
ağırlıklı olarak batarya, duş setleri ve benzeri ürünlerdir.

Ege Bölgesinde çalışmakta olup geniş bir toptan ve tali 
bayi ağımız mevcuttur. 2014 yılı yaz aylarında GPD ile 
çalışmaya başlandı. Gelişen ve güncelliğini koruyan inşaat 
sektöründe müşteri bazlı çalışıp tedarikçi firmalarımız; 
sağlamlığı, güçlülüğü ve yenilikçi olmalarının bizi daha 
avantajlı bir konum sağladığını düşünmekteyiz. 2015 
yılının daha da iyi olması dileklerimizle uzun yıllar GPD ile 
birlikte olmak temennimizdir.’’

Özkan Kartal, Yasemin Özavcı, Mustafa Yaşar

Mehmet Özçorakçı - Firma Sahibi

Egefil İnşaat - İZMİR
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Firmamız, 1983 yılında askerlik hizmetinden 
dönüşümde kendi adımdan yola çıkarak Hakan 
İnşaat olarak faaliyetine başlamıştır. Uzun yıllar 
beraber çalıştığımız ve başlangıçtan itibaren bana 
sonsuz desteğini esirgemeyen rahmetli babam 
Nedim Kanpolat’ı rahmet ve şükranla anmadan 
geçemeyeceğim.İki önemli nasihatini hiç bir 
zaman unutmadım.Birincisi itibarını asla sarsma 
ve taahütlerine sadık kal. İkincisi hiç bir şaibeli işe 
bulaşma ve haksız kazanca asla tevessül etme.

Bu ilkelerden asla taviz vermeden 1997 yılından 
itibaren kurumsallaşarakHakan İnş.Paz.San. ve 
Tic.Ltd.Şti. olarak faaliyetimizi 33 yıldır devam 
ettirmekteyiz. Gül Pres Döküm firmasıyla çalışmamız 
yaklaşık 20 yıl önce Karaköy’deki mağazalarından 
gerek telefonla sipariş verip havale yaparak, gerekse 
bizzat uğrayarak o zamanki şartlarda bir kaç çeşit 
vana grubu alımıyla başlamıştır. Bugün her yıl 
alım bağlantısı yaparak GPD markalı tüm ürünleri 
mağazamızda bulundurup müşterilerimize eksiksiz 
hizmet sunmaktayız.

Bu beraberlikte bizi yerimizde defalarca ziyaret 
ederek, desteklerini esirgemeyen ve firma ile 
aramızda köprü kuran Bölge Satış Müdürü Halim 
Şahmar Bey’e de sonsuz teşekkürlerimizi sunarım. 
İlerleyen zamanlarda Kamer Polat bey de firmamızı 
ziyaret etmiş ve bizi yerimizde tanıyarak misafirimiz 
olmuştur. Kendilerinede teşekkürlerimi sunarım. 
Şu ana kadar gerek siparişlerimizin karşılanması, 
gerekse nadiren de olsa sorunlu çıkan ürünler için 
teknik servis hizmeti verilmesi hususunda bir sıkıntı 
yaşamadık.Bundan sonrada sadık kaldığımız evrensel 
değerler çerçevesinde ömrümüz yettiğince ticari 
hayatımıza devam edeceğimizi umar, bu anlamda 
tüm paydaşlarımıza selam ve saygılarımızı sunarız.

Hakan İnşaat - ARDAHAN

Hakan Kanpolat
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Önen Yapı Malzemeleri - İSTANBUL

Firmamız 1991 yılında kurulmuş olup İstanbul Zeytinburnu Demirciler Sitesinde 
Önen Yapı Malzemeleri İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. adı altında faaliyet göstermektedir.
İnşaat sektöründe lider markalar ile tali bayi, perakende ve proje bazlı çalışmalarına 
devam etmektedir. 17 kişilik profesyonel kadrosu, bir showroom ve dört deposu ile 
doğru çözümler zamanında lojistik ve geniş stok alanları ile müşterimizin isteklerine 
cevap vererek, memnuniyetleri sağlamak prensibi ile özverili olarak hizmetlerimizi 
sunmaktayız.

GPD, ECA/SEREL, ARTEMA/VİTRA, TEMA, PİLSA ve benzeri sektörümüzdeki öncü 
markaların bayilikleri yanı sıra ısı sektöründe DEMİRDÖKÜM, ECA, VAİLANT 
markaları olarak da geniş ürün gamı ile satışlarımızı yapmaktayız. GPD ile çalışmaya 
başladığımız günden bu yana armatürlerin modern çizgisi ilebayilerimizin beğenisini 
çektiğini ve kalite acısından firma olarak hiçbir sorun yaşamadan yolumuza devam 
ediyoruz. GPD’ nin satış sonrası hizmetlerinden satılan ürünleri kendi ürünü gibi 
hizmet vermesi pazarda beğenileri toplamaktadır. GPD ailesi ile çalışmaktan 
memnuniyet duyar, bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesini ümit eder. Yaklaşan yeni 
senenin herkes açısından başarılı bir yıl olmasını dileriz.

Şevval Önen,Bilgehan Önen,Kaan Önen
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YC Suha Yapı - SAKARYA

Öğrenci olarak geldiğim Sakarya’ da ikinci sınıfa geçerken 
açtığım öğrenci yurdu ile başladığım ticari hayatıma, Çizgi 
Film Animasyon Stüdyosu, Eğitim ve Tasarım Akademisi 
ve müteahhitlikten sonra değerli ortağım ve yol arkadaşım 
Yusuf Demir ile 2014 yılında mağazamızı açarak başladığımız 
yapı perakendeciliğinde ilk günden itibaren kaliteli ve estetik 
ürünleri ile yanımızda olan GPD markasına, güleç yüzü ve 
güven veren tavrıyla temsilcimiz Bedri Bey’ e minnettarız.

Asiye Gündoğdu, İsmail Kara, CemalBolat, Recep Aydın 

Yeni başladığımız 
işimizde GPD ve 

bayiliklerini yaptığımız 
diğer markaların kaliteleri 
ve firmamızın vizyonerliği 
ile fark yaratan ve değer 
oluşturan işler yapmaya 

adayız.
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Yelken Sıhhi Tesisat - KAYSERİ

Firmamız  Ayhan Yelkenoğlu 
tarafından 2007 tarihinde  
faaliyetlerine Yelken Sıhhi Tesisat 
ve Isı Malzemeleri İnş. San.Tic. 
Ltd. Şti. adıyla başlamış olup 
ticari geçmişi 1952 tarihine  
kadar uzanmaktadır. Modern 
işletmeciliği ve yeniliği ilke edinen, 
müşteri memnuniyetini ön planda 
tutan anlayışla sürekli gelişmek 
ve büyük hedeflere doğru hızla 
ilerlemek için kaliteyi hedef olarak 
seçtik. Toplam kalite yönetimi 
ilkelerine dayanan çalışma 
anlayışımızla ulusal standartlara 
uygunluğun sağlanması 
şirketimizin temel politikasıdır.

Birol Boynukalın, Doğan Polat, Ayhan Yelkenoğlu, Kamer Polat ve Gürsan Akkoç



12 2014/4.Sayı:20

VİTRİN

GPD ANKASTRE ÜRÜNLER

Tam Ankastre banyo 
bataryası

QUADRO - MTA90
Tam Ankastre banyo 

bataryası

ESPİNA - MTA70
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VİTRİN

GPD ANKASTRE ÜRÜNLER

Ankastre KABİN 
bataryası

FELİS - MKB75

Ankastre DUŞ
bataryası

ATROS - MAD65

Ankastre banyo 
bataryası

RİTMO - MAB85

GPD banyo keyfini teknoloji ile sürekli tazeliyor. Banyolarda gömme rezervuardan 
sonra en yaygın yeni ürün grubu olan ankastre sistemlerde ürün gamını 
zenginleştiriyor.Hem evlerde hemde spor salonları,oteller gibi yoğun kullanım 
alanlarında bu tip ürünler fazlası ile tercih edilir duruma geldi.GPD ürün 
gamında yer alan en pahalı seriden en ucuz seriye kadar hemen hemen tüm 
koleksiyonlarda ankastre banyo bataryası, kabin bataryası, ankastre duş bataryası 
yer alıyor.GPD el duşu ve duş başlıkları ile kombinlenecek olan bu profesyonel 

sistemlerde seri bazlı olarak, ısı debi ayarlı kartuş ve tasarruflu aeratör teknolojisi kullanılıyor.Duş 
esnasında ister el duşuna ister duş başlığına sadece ufak bir dokunuşla yönlendireceğiniz su akışı, 
günün tüm yorgunluğunu sizlerden alıp götürecek… 5 yıl garantili olan bu ürünler, yaygın GPD teknik 
servisleri ve üstün ürün kalitesi ile sizler ile buluşmak için tüm GPD satış noktalarında sizleri bekliyor…

Y
IL GARAN

T
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SAĞLIK

Baş ağrısı, başta, bazen de boyun ya da sırtın üst kısmında gerçekleşen 
ağrılara verilen ortak addır. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen 
hemen tüm insanlar değişik sebeplerle baş ağrısından muzdarip 
olurlar. Baş ağrıları genellikle geçicidir ve kendiliğinden yok olur. Ortak 
nedenler stres, migren, göz yorgunluğu, dehidrasyon, düşük kan 
şekeri ve sinüzittir. Daha ender nedenler menenjit, ensefalit, beyinsel 
anevrizmalar, aşırı yüksek tansiyon ve beyin tümörleri gibi tehlikeli 
hastalıklar da olabilir. Baş ağrıları daha çok kadınlarda görülmekte 
olup adetli yıllarda vücutlarında östrojen düzeyinin değişmesinden 
dolayı ve menstrüasyonun orta stajından önce ya da staj süresince 
olmaktadır. Geçici bir baş ağrısının tedavisi Aspirin, Parasetamol ya 
da İbuprofen gibi satın alınabilen ağrı kesicilerle yapılabilir. Ancak bazı 
baş ağrı türleri diğer, daha uygun olan tedavilere ihtiyaç duyar. Bir baş 
ağrısının, diğer sebeplerden ötürü kuvvetlenmesi mümkündür. Beyin, 
ağrılara nosiseptörleri olmadığından duyarlı değildir. Başın birçok kısmı, 
örneğin derisi, yüz, ağız ve boğazdaki sinirler acıyabilir. Meninjler ve 
kan damarları ağrılara duyarlıdır. Baş ağrılarının olması ekseriyetle 
meninjlerde ve kan damarlarında olan traksiyonlar ya da  iritasyonlardır. 
Beyin ve omuriliğin etrafındaki membran, nosiseptörlerle doludur. Bu 
nosiseptörlerin stimülasyonuyla baş ağrılarının olduğu düşünülmektedir. 
Aynı şekilde, baştaki kaslar ağrılara duyarlı olabilmektedir.

Baş ağrısı tedavi yöntemleri:
• Strese dayalı baş ağrısıyla mücadele etmenin ilk yolu olarak aklınıza 
hemen bir ağrı kesici ilaç içmek gelmemeli. Çünkü ağrının önüne 
geçmenin doğal yolları mevcut. Migrene dayalı bir ağrı ise yaşadığınız, 
karanlık ve sessiz bir odada yatarak krizi atlatmayı tercih edebilirsiniz.
• Şakaklarınıza, kaşlarınızın arasından alnınıza doğru ve burun 
deliklerinin üzerinden başlayarak göz kenarlarına doğru cildinizi gererek 
masaj yapabilirsiniz.
• Sıcak duş, vücudunuzda gevşeme hissi yaratır. Duşa girmezseniz, 
ayaklarınızı sıcak su dolu bir kapta bekletebilirsiniz. Ardından su ılık 
olana kadar soğuk su ekleyebilirsiniz. Ayak banyosundan sonra çorap 
giyin ve dinlenmek üzere yatın. Beyinde yükselen kan akışı bu şekilde 
ayaklara aktarılır ve baş ağrısı sona erebilir.
• Bir bezi soğuk suyla ıslatarak ya da poşete buz koyarak başınıza soğuk 
kompres yapın.
• Beslenme uzmanları, muz, makarna ve balık yağının baş ağrısına iyi 
gelen besinler olduğunu söylüyorlar. Ayrıca, acı kahveye bir iki damla 
limon suyu karıştırarak içmek de baş ağrısına iyi gelebilmektedir.
• Ağrı kesici kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Ancak, 
her ağrıda ilaç kullanmayı alışkanlık haline getirirseniz, bir süre sonra 
ilaç ağrıları yaşamaya başlarsınız. İlaç bağımlısı olduğunuz için ilacı 
almadığınızda ağrı başlar. Dolayısıyla mümkün olduğunca ağrı kesici 
almamakta fayda vardır

BAŞ AĞRISI
Baş ağrısı türleri:
Şiddetli ve ani başlayan baş ağrıları: Kişi hayatında ilk kez, çok şiddetli 
ve yaklaşık 1 dakika içinde en yüksek şiddetine ulaşan baş ağrısı 
tarif ediyorsa subaraknoid kanamadan şüphe edilebilir. Subaraknoid 
kanama, beyin damar duvarlarındaki anomaliden kaynaklanan 
balonlaşma şeklinde tarif edilebilecek anevrizmaların yırtılması 
sebebiyle oluşur. Baş ağrısı bazı hastalar tarafından ‘’başımın içinde bir 
şey patladı’’ şeklinde de ifade edilir. Yakınması olmayan hastada ani 
ve şiddetli baş ağrısı ile birlikte bilinç değişiklikleri, uyku hali, bulantı, 
kusma, ışık hassasiyeti, epilepsi nöbetleri gözlenebiliyor. Hastaların 
yaklaşık dörtte biri ilk 24 saat içinde kaybedilebiliyor. Bu sebeple 
hastanın acil olarak hastaneye ulaştırılması gerekir.

Şiddetlenen ve geçmeyen baş ağrısı: Baş ağrısı altta yatan tehlikeli 
bir hastalık olmaksızın da sık görülmesine rağmen, eğer ağrı gittikçe 
artıyorsa mutlaka önemsenmelidir. Sigara içen ve doğum kontrol 
hapı kullanan genç bir kadında gittikçe şiddeti artan baş ağrısı, beyin 
venlerinde pıhtılaşma sonucu meydana gelen serebral sinüs trombozu 
gibi hızla tedaviye başlanması gereken bir hastalığın işareti olabilir.

Sarf edilen efor ile ortaya çıkan baş ağrısı: Egzersiz, hapşırmak ya da 
ıkınmak gibi kafa içi basıncının artması nedeniyle baş ağrısı oluşması, 
kafa içinde yer kaplayan bir oluşumu akla getirir. Beyin tümörleri, 
anevrizmalar bu tip baş ağrısına neden olabileceği gibi, genç, orta yaş 
şişman kadınlarda daha sık gözlenen, beyin omurilik sıvısının basıncının 
artmasının neden olduğu psödotümör serebri gibi hastalıklar da buna 
sebep olabilmektedir.

Travma sonrası ortaya çıkan baş ağrısı: Özellikle trafik kazaları gibi 
şiddetli kafa travmalarının ardından kafa kemiklerinde kırıklar, beyin 
dokusunda veya beyin zarları arasında kanamalar oluşabilir. Daha az 
sıklıkta beyin zarları arasında sızıntı şeklindeki kanamalar başlangıçta 
bulgu vermeyip, travmadan günler hatta aylar sonra baş ağrısı ve 
denge bozukluğu gibi bulgularla ortaya çıkabilir.

Uyuşma, güçsüzlük, görme bozukluğu, konuşma güçlüğü gibi 
nörolojik semptomların eşlik ettiği baş ağrısı: Baş ağrısı ile bu nörolojik 
işaretlerin görülmesi beyin dokusunda problem olduğunu bildirir. 
Yukarıdaki hastalıklara ek olarak örneğin inme hastalarının % 10’unda 
inme öncesinde baş ağrısı görülebilmektedir.

Düzelmeyen baş ağrıları: Baş içinde yer kaplayan lezyonlar, tümör, kafa 
içi basınç artışı, merkezi sinir sistemi enfeksiyonları gibi beyinde yapısal 
olarak değişiklik, iritasyon yapan pek çok hastalık dirençli baş ağrısı 
şeklinde görülebilir.

Yüksek ateş, uyku hali, kafa karışıklığı ya da vücut döküntüsünün 
eşlik etmesi: Menenjit beyni çevreleyen zarların, ensefalit ise beyin 
dokusunun enfeksiyon etkenleri ile oluşan iltihabi hastalıktır. Bu 
hastaların hemen tamamında giderek şiddeti artan baş ağrısı görülür. 
Baş ağrısı ile birlikte yüksek ateş, halsizlik, uyku hali olması kesinlikle 
beynin enfeksiyondan etkilendiğini akla getirmeli. Merkezi sinir 
sistemi enfeksiyonları da ölümcül olabilen veya sakatlığa yol açabilen 
hastalıkları oluşturur.

İleri yaşta yeni başlayan baş ağrıları: Temporal arterit, 50 yaş üstü 
bireyleri etkileyen tehlikeli bir hastalıktır. Orta ya da şiddetli, gittikçe 
artan baş ağrısına, halsizlik, eklem ağrıları, görmede azalma, çiğnerken 
yorulma gibi semptomlar eşlik edebilir. Erken tedavi edilmemesi kalıcı 
görme kaybına ve beyin hasarına yol açabilir. Yine ileri yaşlarda ortaya 
çıkan baş ağrıları beyin damar hastalıkları ile beyin tümörlerini akla 
getirmelidir.
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SPOR

BUZ 
HOKEYİ

Buz Hokeyi, buzun üzerinde iki takımla 
oynanan bir spor veya oyundur. Oyuncular 
hokey patenlerini giyip hokey sopalarıyla diski 
(pakı) kontrol etmeye çalışırlar. Oyuncular diski 
(pakı) kaleye sokarak sayı bulurlar. Takımda biri 
kaleci olmak üzere altı oyuncu molasız oynar. 
Aslen bir takımda 20’den fazla oyuncu vardır. 
Bir oyuncu kuralları ihlal ederse hakem ceza 
olarak takımı bir süreliğine 5 kişiyle oynatır. 
26x56 mt. genişlikte bir alanda oynanır. 
15 ya da 20 dakikalık üç devreden oluşur.

Buz hokeyi konusunda Kanada, Rusya, 
İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Amerika 
Birleşik Devletleri ve Slovakya önde gelen 
ülkelerdir. Dünyadaki en iyi oyuncuların çoğu 
NHL’dendir (Ulusal Hokey Ligi). Yılın sonunda 
Stanley Kupası’nı kazanmaya çalışırlar. 
Kuzey Amerika’da kadınlar Bayanlar Ulusal 
Hokey Ligi ve Bayanlar Batı Hokey Ligi’nde 
oynar. Kuzey Amerika ve Avrupa’da erkekler 
hokeyi kadınlar hokeyinden daha popülerdir. 
Olimpiyatlarda hokey hem kadınlar hem de 
erkekler tarafından oynanır. Buz hokeyi 19. 
yüzyılda Kanadalı güverteciler tarafından 
bulunmuştur. NHL 1917’de başlamıştır. 2007 
itibariyle doğu-batı konferansı adlarıyla 15’lik 
iki ligi vardır.Bu sporun en popüler olduğu 
ülkeler ABD, Kanada, Rusya, İsveç, Finlandiya 
ve Çek Cumhuriyeti’dir.

Oyun sahasının boyutları en çok 61 metre 
uzunluğunda ve 30 metre enindedir ; 
en az 56x26m olmalıdır.Sahanın köşeleri 
ovaldir ve bu ovallik en fazla 7 ila 8.5 metre 
yarıçapta olmalıdır.Buz sahasının yanları 
“bordlar” olarak bilinen ağaç veya plastik 
bir duvarla çevrilmiş olmalı,buzun üstünden 
ölçüldüğünde 1.20 metreden alçak veya 1.22 
metreden yüksek olmalıdır. Yan duvarların 
altında, 15 ila 25 cm yüksekliğinde ve sarı 
renkte bir tekme bandı olacaktır. Bu kurallarda 
belirtilen resmi işaretlemelerin dışında,bütün 
buz yüzeyi ve çevresindeki duvarlar beyaza 
boyanmış olmalıdır.

Buz hokeyi ülkemizde de federasyon bazında 
temsil edilen spor dallarından biridir ve sürekli 
üzerindeki ilgi artmaktadır.
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GEZİ

RİO DE 
JANERİO

EĞLENCENİN ŞEHRİ
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GEZİ

Rio de Janeiro, Atlas Okyanusu kıyısında, 44.268 km²’lik 
bir alanı kaplar; bunun 960 km²’sini kıyı lagünleriyle öbür 
iç sular oluşturur. Eski Guanabara (Brasília’nın kuruluşuna 
kadar federal yönetim bölümü) ve Rio de Janeiro (merkezi 
Niterói’ydi) eyaletlerini içine alır. Yönetim merkezi Rio de 
Janeiro kentidir.

Eyalet yüzey şekilleri bakımından üç bölgeye ayrılır; Ova 
ya da kıyı düzlüğü, dağlık bölge ve iç plato. Kıyı düzlüğü 
Frio Burnu, Saquarema ve Grande Adasının karşısındaki 
kıyıda, yer yer denize doğru uzanan kayalıklarla kesintiye 
uğrar ve Serra do Mar’ın denize yaklaştığı batıya doğru 
daralır. İklimin sıcak ve nemli olduğu kıyılarda yazları 
sağanakları görülür. Kışları güneyden soğuk hava 
kütleleri gelir. Ortalama sıcaklık genellikle 22 °C’nin 
üzerindedir. Dağlık bölge Serra do Mar’ın bir bölümüyle, 
daha içerilerdeki Mantiqueira Dağlarının bir bölümünü 
kapsar. Yükseklik nedeniyle ortalama sıcaklığın 20 °C’nin 
altında olduğu bu bölgede Petrópolis, Teresópolis ve Nova 
Friburgo gibi önemli turistik tatil yöreleri vardır. Bölgenin 
en yüksek dorukları Órgãos Dağları ve Agulhas Negras 
Doruğunda 2.750 m’ye ulaşan Itatiaia Masifinde yer alır. 
İç plato bölgesini boydan boya aşan Paraíba do Sul Nehri 
Atlas Okyanusuna dökülür.1950’lerde başlayan yeniden 
ağaçlandırma çalışmalarıyla Tijuca Ormanı koruma altına 
alınmış, Órgãos Dağları ve Itatiaia Masifinde ulusal parklar 
oluşturulmuştur. Rio de Janeiro, yüzde 97 ile Brezilya’nın 
kentleşme oranı yüksek eyaletlerden biridir. Kentleşme, 
artülkedeki dağlık kesimler de olduğu kadar Atlas 
Okyanusu kıyılarında da önemli boyutlara ulaşmaktadır. 
Rio de Janeiro’nun 165 km kuzeyindeki Cabo Frio’da arsa 
spekülasyonu nedeniyle eski tuzlalar ortadan kalktı, balıkçı 
topluluklar iç kesimlere itildi ve sonunda çok büyük bir 

turizm alanı oluşmuştur. Rio de Janeiro ile 
Niterói’den başka, Nova Iguaçu, São João 
de Meriti, São Gonçalo, Duque de Caxias ve 
Campos gibi başka büyük kentleri de içine 
alır. Nüfusun büyük bölümünü Katolikler 
oluşturur.

Eğitim ve sağlık hizmetleri oldukça 
gelişmiştir. Eyalet gelirinin altıda birini 
tarım, üçte birini sanayi, yaklaşık yarısını 
da hizmet sektörü sağlar. Başlıca sanayi 
dalları metalurji, basımcılık, gemi yapımı, 
petrol arıtımı, dokuma, gıda ve kimyasal 
madde üretimidir. Tarım ürünlerinin başında 
şekerkamışı, portakal ve muz gelir.Rio de 
Janeiro eyaletinde 60’tan fazla müze, 300 
kadar sinema ve tiyatro, 30 kadar da radyo 
istasyonu vardır.2004 yılından itibaren, 
pek çok uçuşun Rio de Janeiro-Galeão 
Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilmesiyle 
eyalet, Brezilya’nın kapısı haline gelmiştir.

Rio de Janeiro eyaleti, Brezilya’nın dört 
geleneksel futbol takımının (Flamengo, Vasco 
da Gama, Fluminense ve Botafogo) evidir. 
Güney Amerika’da düzenlenecek olan ilk 
olimpiyat oyunu olan 2016 Yaz Olimpiyatları 
da Rio de Janeiro’da düzenlenecektir.

Rio’daki plajlarda edinebileceğiniz tecrübe 
anlatılamaz. Genç, yaşlı ve maceracı kişiler, 
herkes için bir şey vardır. Beyaz kumları, 
parlak temiz suları ve pek çok güneş ışığı 
ile tüm dünyada ünlü olan Rio’daki plajlar 
aklınıza gelebilecek her şeye sahiptir. 
Copacabana ve Ipanema plajları Rio 
plajlarının en popülerlerinden bazılarıdır. Rio 
plaj şehrinin renkli kişiliği tüm dünyadan 
turistleri çeker. Rio Karnavalı Paskalya önceki 
perhiz sezonundan önceki beş gün boyuca 
ilgi odağı iken, şehrin meraklı gezginlere 
sunacağı pek çok şey vardır. Sugar Loaf 
Dağ’ından Corcovado üzerindeki İsa 
Heykeli’ne ve kötü şöhretli Copacabana 

ve Ipanema plajlarına kadar, 
Rio’da karnavaldan önce ve sonra 
görülecek ve yapılacak çok şey 
vardır. Pek çok tur operatörü şehri 
helikopterle veya sıcak ve davetkar 
suları üzerinde gemi ile keşfetme 
fırsatı sunan çeşitli Rio turları sağlar.

Rio karnavalı, bir Yunanlı efsane 
karakter olan Kral Momo’nun, 
perhizden önceki Salı gününü 
temsil eden taç giyme töreni 
ile başlar. Kral Momo’ya vali 
tarafından şehrin anahtarı 
verilmiştir, Rio Karnavalı’nın 
başlangıcını müjdeler. ‘Bloco’lar 
olarak bilinen, geçit arasındaki 
muhteşem samba dansçıları ile 
yüzlerce sokak grubu, Rio’nun 
mahalleleri boyunca süren geçit, 
tüm gece boyunca büyüleyici 
performanslar sergiler. Samba 
okulları Sambadrome’daki final 
şovu için hazırlanırken, Impromptu 
sokak partileri her yerde devam 
eder. Karnaval sırasında büyük 
bir cazibe olan, dünya üzerinde 
yayınlanan stadyumdaki Samba 
Geçit’ine her yıl 70,000’in üzerinde 
bilet satılır. Maskeli partiler ve 
temalı gecelerin büyük bir kalabalığı 
çektiği Rio’nun ünlü yerlerinde 
çeşitli Karnaval Baloları düzenlenir.

 Samba okullarının kapılarını 
halka açtığı prova geceleri 
sırasında, tüm hareketin bir ön 
izlemesini görebilirsiniz. Turistler 
için bu, samba öğrenmek ve 
carioca kültürünü en iyi şekilde 
deneyimlemek için harika bir 
yoldur. Rio Karnavalı’nın her günü 
katılacak pek çok heyecan verici ve 
hayran bırakan etkinlik ile doludur. 
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SU DÜNYASI

ANGEL VE NİAGARA ŞELALELERİ
Kerepakupai Meru Şelalesi (Angel Şelalesi), Venezuela’da 
bulunan dünyanın en yüksek çağlayanıdır. National 
Geographic ekibi tarafından 1949 yılında yapılan resmî 
ölçüme göre 979 m yüksekliğindedir.

Şelaleyi, 20. yüzyılın başlarında, kâşif Ernesto Sánchez La 
Cruz keşfetmiştir. Batı dünyası ise ancak 1935’te ABD’li pilot 
Jimmie Angel sayesinde bu şelalenin varlığını öğrenmiştir. 
Angel, değerli taşlar aramak amacıyla 1933 yılında çıktığı 
yolculukta şelaleyle karşılaşır. Şelalenin güzelliğini karısı 
ve iki arkadaşıyla da paylaşmak isteyen Angel’ın tekrar 
gelişinde kullandığı uçak, yerlilerin Şeytan Kanyonu dediği 
Auyan tepesine düşer. Angel, karısı ve iki arkadaşı, 11 gün 
süren çetin bir mücadelenin ardından küçük bir kasabaya 
iner. Onların bindiği uçak ise tam 33 yıl sonra tepeden 
helikopter yardımıyla kaldırılarak Maracay’daki Aviation 
Müzesi’nde sergilenir. Şeytana meydan okuyan uçuşuyla 
Angel, Venezuela’nın efsanesi haline gelir.

Şelalenin suları, en uç noktadan tabana doğru düşerken 
807 metre boyunca hiçbir engele çarpmadan ilerler. Doğa 
bilimciler bu olayı “serbest düşüş” olarak tanımlar. 807’inci 
metreden sonra kaya çıkıntısına çarpan suların yolculuğu bir 
süre daha devam eder ve 979’uncu metrede sona erer. Sisli 

bir görüntüye sahip olan şelalenin suları, kuzeye doğru yol alarak Churun Nehri’ne 
karışır. Niagara Şelaleleri Kuzey Amerika’nın doğusunda, ABD ile Kanada sınırı 
arasında, Niagara Nehri’nin üzerinde bulunur. 3 büyük şelaleden oluşur. Horseshoe 
(Atnalı Şelalesi) bunların en büyükleridir. American Falls ve Bridal Veils Fall diğer iki 
küçük şelalelerdir.

Niagara Şelalesi’nden yarım dakikada 168.000 m³ su akar.[1] Kuzey Amerika’nin en 
büyük şelalesi olan Niagara, 10.000 yıl önce Kuzey Kutbu’ndan gelen buz kütlelerinin 
yol açtığı çöküntülerdir. Şelalenin çevresi Niagara Şelaleleri Parkıdır ve kardeş şehirler 
olan Niagara Falls-Ontario ve Niagara Falls-New York tarafından doğal koruma 
altındadır. Niagara isminin yerli dilindeki “Onguiaahra” (düz) kelimesinden geldiği 
sanılmaktadır.

Nehir çevresindeki Nikola Tesla tarafından yapılan birkaç hidroelektrik santrali hem 
ABD hem Kanada için elektrik üretmektedir. Şelale çevresinde yapilabilecek aktiviteler, 
Niagara Parkından büyük şelaleyi ve havaya uçan suların oluşturduğu gökkuşağını 
izlemek, şelalenin altına kadar ilerleyen bot gezilerine katılmak, ortası sınır kabul 
edilen Rainbow köprüsünden diğer ülkeye geçmek veya gümrüksüz mağazalardan 
alışveriş yapmaktır. Niagara Şelalesi 1932 yılında tamamen donarak buz olmuştur.

Niagara şelalesi dünyada tek ters akan şelaledir [kaynak belirtilmeli]. Şelalenin suyu 
taşlara çarparak geri gelir. Bu da dünyada eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. 
Şelalenin Kanada tarafı Amerika tarafına nazaran daha gelişmiştir. Şelale bot turlarıyla 
ünlüdür.
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GELENEKSEL

TOPHANE ÇEŞMESİ
Tophane Çeşmesi İstanbul’un Tophane 
Meydanı’nda yer alan Sultan I. Mahmut 
tarafından 1732 yılında yaptırılmış, bir 
meydan çeşmesidir. İstanbul’un üçüncü büyük 
çeşmesidir ve şehirdeki en yüksek duvarlı 
çeşmedir. Tarih kitabesi şair Nafihi’ye aittir. 1. 
Mahmud Han Çeşmesi adıyla da bilinir.

Tophane Çeşmesi, güneyden Kılıç Ali Paşa, 
kuzeyden Nusretiye camileriyle, batıdan 
Tophane atölyeleri ve doğudan rıhtım ile 
çevrili Tophane Meydanı’nın ortasında inşa 
edilmiştir. Zamanla kıyının doldurulmasıyla 
denizden uzakta kalmıştır. 1700- 1740 yılları 
arasında meydanların ortasına geniş saçaklı, 
anıtsal meydan çeşmeleri yapılmıştır. Böylece 
çeşme yapımında klasik Osmanlı üslübundan 
Batı üslübuna geçiş yaşanmıştır. Tophane 
Çeşmesi de bu geçiş döneminin eseri olan bir 
çeşmedir. Çeşme Gümrük Emini olan Ahmed 
Ağa’ya 76.000 kuruş 84 akçeye yaptırılmıştır. 
Çeşme yapılacağı zaman burada bulunan 
tüm dükkânlar yıktırılarak meydan açılmıştır. 
Çeşmenin dört tarafı mimari ayrıntı olarak 
birbirinin aynısıdır. Çeşmenin açılışı ile Taksim 
Suyu Sistemi faaliyete girmiştir ve padişah 
Taksim’den suyu kendi eliyle salıvermiştir.

Tophane çeşmesi yapıldığı dönemden itibaren 
iki defa büyük kapsamlı onarım görmüştür. 
Bunlardan ilki 1837 yılında gerçekleşmiş, 
çeşmenin üst örtüsü tamamen değişmiş, teras 
çatı yapılmıştır. 1956-1957 yıllarında ise, kentsel 
dönüşüm müdahaleleri kapsamında İstanbul 
Sular İdaresince restore edilmiştir.

Çeşme, yapıldığı dönemin zevkine uygun olarak 
bitki motifleriyle bezenmiştir. Taş süslemede 
saksı içindeki meyve ağaçları, vazoda çiçek 
görüntüleri yer alır. Bu motifler dikdörtgen 
çerçevelere, kenarlara ve nişin içine doğru 

bir sıralama dizi gibi sıralanmışlardır. Motifler 
birbirlerinden farklı kompozisyonlarda birer 
natürmorttur.

Çeşmenin geniş ve üst köşelerinde eğri dönen 
saçağı ile barok mimari yaklaşık 1730’lu yılların 
karakteristiğidir. Dönemin mimari sentezini 
ve bezemesini özgün halde günümüze 
taşıyan Tophane çeşmesi Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’nün mülkiyetindedir.
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MÜZİK

Kanun ve Ud birbirini çok güzel tamamlayan iki 
muhteşem enstrüman..Kulağımızda yer etmiş bir çok 
şarkının ve melodinin baş aktörleri..
 
UD
Perdesiz bir çalgı olan ud, telli ve mızraplı çalgılar 
kategorisinde yer almaktadır. 3 oktavlık bir ses 
aralığına sahip olan ud, 11 ya da 12 telli olarak 
kullanılır. Tel gruplamalarında 6 grup tel bulunmaktadır 
ve en üstte bulunan bam teli tekli olarak kullanıldığı 
durumlarda 11, çiftli kullanıldığında ise 12 tellidir. 
En üstte bulunan bam teli Türk Müziğinde kaba 
dügah olarak adlandırılan kalın la sesine akort edilir 
ve genelde dem maksatlı olarak kullanılır.Ut’ un 
gövdesi yarım armudu andıran bir yapıya sahiptir. 
Gövde kısmı için sert ağaçlardan olan maun, gürgen 
gibi ağaçlar tercih edilir. Arka kısmı olan sırt tarafı, 
yaprak olarak adlandırılan 20 ile 21 arası eşit parçadan 
oluşur. Sap kısmında bulunan burgular geriye doğru 
sıralanmıştır. Mızrabı diğer mızraplı çalgılara göre 
daha uzundur ve parmakların arasından geçirilerek 
tutulur. Oldukça eskiye dayanan bir çalgı olan ud, 
aslında lavta çalgısının Anadolu’da bugünkü şeklini 
almış ve kullanılan biçimidir. Lavtaya oranla daha 
geniş bir gövdeye sahiptir ve boyu daha büyüktür. 
Ayrıca lavtada bulunan perdeler ud’ ta perdesiz hale 
dönüştürülmüştür.İran’ da yaygın olarak kullanılan ud, 
ülkemize Udi Afet Bey tarafından getirilerek bugünkü 
şeklini almıştır.
Çok eski bir çalgı olan Ut’ un, metodu ülkemizde çok 
eskiye dayanmayıp 1920’ li yıllardan itibaren yazılmaya 
başlanmıştır. Muhiddin Targan, Nevres Bey, Yorgo 
Bacanos, Ali Rıfat Çağatay ülkemizin yetiştirmiş olduğu 
önemli ud virtüözlerinden bazılarıdır.

KANUN VE UD

KANUN
Ortadoğu ülkelerinde ve özellikle Türkiye’de 
orkestraların vazgeçilmezi olan, telli çalgılar 
grubunda yer alan, hoş bir sese ve tını’ya 
sahip enstrümandır. Tarihe bakıldığında 
Kanun’dan daha hoş seslere sahip telli 
çalgılar mevcuttur. Özellikle Mısır Uygarlığı ve 
Sümerliler bu isimler arasında yer almaktadır. 
Rivayet’e göre; Ünlü bilgin Farabi’nin telli 
çalgılardan yola çıkarak Kanun’u ortaya 
çıkardığı söylenmektedir.

Farabi’den sonra yaygın olarak Araplar 
tarafından kullanılan Kanun, Santur ve 
Klavsen ile aynı grup içerisinde yer alır diğer 
bir tabirle akraba olarak bilinir. Ülkelere 
göre ve müzik seçimlerine göre Kanunlarda 
değişen tek şey tel sayısıdır, bu da tını’yı 
ya da tonlamaları hiçbir şekilde etkilemez 
yalnızca müzisyen’e daha fazla seçenek 
sunmaktadır. Dik ve yamuk bir gövdeye 
sahip olan bu enstrüman ahşap olarak 
üretilmektedir. Dik kenara bitişik üzeri özel 
bir deri ile kaplanmış daha doğrusu gerilmiş 
bir bölüme sahiptir. Teller gerilerek eğik 
kenardaki burgulara bağlanır, bu burgular 
telli enstrümanların genelinde mevcuttur ve 
akord işlemi bu bölgelerden yapılmaktadır. 
Tellerin boyu yamuk bir gövdeye sahip olan 

Kanun’da kısa ve uzun olarak şekillenir 
bu da tını konusunda farklılıklar yaratmak 
içindir. Sizlere ilginç bir bilgi sunacak olursak; 
Eskiden teller bağırsaktan yapılmaktaydı 
fakat günümüzde özel olarak üretilen 
naylonlardan yapılıyor… Kanunda diğer telli 
çalgılara nazaran farklı bir sistem vardır. Özel 
mandallar sayesinde aynı tel pes ve tiz tonlara 
çok daha farklı şekilde ulaşabilmektedir. Bu 
özellik sayesinde diğer telli çalgılardan bir 
adım önde yer alıyor diyebiliriz. Kanun, klasik 
bir biçimde yani; Oturarak ya da bağdaş 
kurarak çalınan bir enstrümandır. İki elin 
yüzük parmağına takılan metal mızrap adı 
verilen alet ile tellere dokunularak çalınır. 
Sesleri ayarlamak adına mandalları indirmek 
ya da kaldırmak gerektiğinde bir elle çalma 
işlemi devam ederken diğer elle de ses ayarı 
kolayca yapılır. Kanun çalan kişiye Kanuni adı 
verilmektedir. Türk müziği topluluklarının 
vazgeçilmez enstrümanlarından olan kanun 
akordunun bozulmaması ve tel sayısının 
fazlalığı sayesinde ses ve akord konusunda 
sıkıntı yaşatmayan ve sabit sesli enstrüman 
olarak bilinir. Önemli bir bilgi sunacak olursak; 
Diğer tüm enstrümanların akordu Kanun’a 
uydurulur.
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MUTFAK

MALZEMELER
500 gr çinekop
1 su bardağı un
1 su bardağı sıvı yağ
1 adet limon suyu
1 kahve fincanı domates suyu
Karabiber
Tuz

NOVA ENDÜSTRİYEL EVİYE BATARYASI İLE 
ÇİNEKOP IZGARA

YAPILIŞI
Nova endüstriyel eviye bataryası ile yıkanan balıklar 
temizlenip suyu süzülür. İki tarafı da unlanır. 
Limon suyu, domates suyu ve sıvı yağ bir kap 
içerisine konulup, çırpılır. Una bulanan çinekoplar 
bu sosa batınlır. Önceden ısıtılan ızgaranın üzerine 
yerleştirilir. İki tarafı kızarana kadar pişirilir.Sıcak 
olarak servis yapılır.

MEE35 Nova 
Endüstriyel Eviye Bataryası 
Nova serisine ait olan 
yeni eviye bataryası döner 
borulu gövdesi, profesyonel 
kullanıma da uygun yapısı, 
yaylı çıkış ucu borusu ile 
esnek kulanım sağlarken, 
manuel açma kapama imkanı 
olan özel el duşu ve çıkış ucu 
veya el duşuna yönlendirme 
ünitesi ile de yemek yapmayı 
bir şölene dönüştürüyor…
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PAZARLAMA

GPD Gaziantep’de yaptığı billboard çalışması ile marka 
bilinirliğine güçlü bir katkı sağladı..Kentin en işlek caddesinde 
yapılan bu uygulama ile Gaziantep’li müşterilerimiz GPD 
marka bataryaların tasarımları ile buluştu..

GPD GÜNEYDOĞU’DA TANITIM 
FAALİYETLERİNİ ARTTIRIYOR
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PAZARLAMA
OTOBÜS GİYDİRM

E, LED PANODA TANITIM
 FİLM

İ

Şanlıurfa’da GPD kamusal alan pazarlama 
aksiyonlarına Led Pano’da kısa tanıtım filmi 
gösterimi ve otobüs giydirme ile hareket 
getirdi.GPD markası şehirde farkındalık adına 
önemli adımlar attı. Bir ay boyunca desteklenen 
bu pazarlama aksiyonu, gelecekteki GPD 
müşterisi oluşumuna önemli katkı sağladı.
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PAZARLAMA

GPD yeni ve prestijli projelerde yer almaya devam ediyor.
Ülkemizde marka olan bir çok projede, projelere değer katan GPD 
ürünleri, İstanbul’un en değerli projelerinden olan Saray Grup 
imzasını taşıyan Greenist projesinde de en güzel tasarımlarından 
olan Fuego serisi ile yer aldı..

Saray Grubu
1980’den bu yana geliştirdiği yenilikçi ve öncü inşaat iç ve dış cephe 
çözümleriyle geleceğin mimari yapılarının inşa edilmesinde büyük rol 
oynayan Saray Grup, Greenist ile bu anlayışını artık konut projelerine de 
taşıyor. İstanbul-Güneşli ve Tekirdağ-Veliköy’deki toplam 70 bin metrekare 
kapalı alana sahip fabrikalarında faaliyet gösteren Saray Alüminyum, 2004 
yılından bu yana İSO’nun ilk 500 büyük firmasından biri. 2009 yılından bu 
yana da alüminyum sektöründe ihracat birincisi olan Saray Alüminyum, 
ürünlerinin yüzde 60’ını farklı ülkelere ihraç ediyor. 

Kapasite kullanım oranı yüzde 90’ın üzerinde olan Saray Alüminyum 
tesislerinde yılda 28 bin ton alüminyum profil, 15 bin ton uPVC profil ve 3 
milyon metrekare alüminyum kompozit panel üretiliyor. Saray Alüminyum, 
üretimin modernizasyonu, kapasite artırımı, yeni ürün oluşturma ve 
çevreye saygılı yenilenebilir enerji üretimi konusunda yatırımlarına devam 
ederek kendi sektöründe birçok ilke imza atmanın mutluluğunu yaşıyor. 
Saray Alüminyum’un tuğla görünümlü bir dış cephe kaplama ürünü 
olan Saray Cotta’sı Türkiye ve dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapı 
sektöründe bir dönüm noktası oluşturan Saray Cotta, tuğla görünümünde 
olmasının yanında RAL renklerine ilave olarak ahşap görünümünde de 
üretiliyor.

Saray Alüminyum’un ilkler listesinde yer alan diğer ürünler arasında ise 
Avrupa Birliği’nin Türkiye’de de geçerli olan Yangın Koruma standardına 
göre en üst sınıfında yer alan Saray A2 alüminyum kompozit panel ve leke 
tutmayan nano yüzey kalitesine sahip kompozit paneller bulunuyor. 

Saray Alüminyum mimari sistemlerin yanı sıra, makine ve elektrik 
sektörlerinin ihtiyacı olan çeşitli şekil ve büyüklükteki sanayi profilleri, 
standart kesitli profiller ve borular da üretmekte. Firmanın sahip olduğu 

GPD YENİ PROJELERDE 
YER ALMAYA DEVAM EDİYOR...
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PAZARLAMA PROJE-GREENİST İSTANBUL
kalite belgeleri arasında CE, ISO 9001, 
Qualanaod, Qualicoat, TS EN 755, TS EN 
12020, SEPRO ve GOST-R bulunuyor.
1980’den bu yana geliştirdiği yenilikçi ve 
öncü inşaat iç ve dış cephe çözümleriyle, 
geleceğin mimari yapılarının inşa edilmesinde 
büyük rol oynayan Saray Grup, Greenist 
ile bu anlayışını artık konut projelerine de 
taşıyor. İstanbul Bahçelievler’de hayata 
geçirilen Greenist projesi, şehrin merkezinde 
ama karmaşasından uzak konumuyla konut 
sahiplerine dört mevsim tatil yaşamayı 
vadediyor.

Greenist, iç avlu ve kat bahçeleri, otopark, 
zengin sosyal aktivite olanakları ve farklı 
seçeneklerdeki daireleriyle sizi merkezinde 
insanın yer aldığı doğal bir hayata davet 
ediyor.

20 bin metrekare içinde 174 dairesi bulunan 
Greenist; geniş kat bahçeleri ve teraslarıyla 
şehrin merkezinde fakat karmaşasından uzak 
bir yaşam alanı sunuyor. Peyzaj mimarisi ve 
tasarımıyla tamamen doğal ve yeşil odaklı 
mimariyi esas alan projede 43 adet 1+1, 42 
adet 2+1, 62 adet 3+1, 10 adet 4+1, 15 
adet 4,5+1 ve 2 adet 5+1 daire yer alıyor.
Atatürk Havalimanı’na beş dakika, Hilton 
Garden Inn İstanbul Airport Otel’le yanyana 
olan Greenist aynı zamanda seçkin 
eğitim kurumlarına ve sağlık merkezlerine 
yakınlığıyla tüm aile fertlerinin hayatını 
kolaylaştırmayı hedefliyor.

Greenist, İstanbul’un gelişen ve yükselen 
merkezi ve yeni yüzü Bahçelievler’de Basın 
Express Yolu üzerinde, Güneşli Kavşağı’nda. 
Havaalanına yolculuk sadece 6,5 km, 
E-5 otoyolu 6 km, TEM otoyolu ise 5,5 
km yakınlıkta. Greenist, metroya 250 m 
yürüme mesafesiyle toplu taşıma araçlarına 
yakınlığıyla da avantajlı.
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PAZARLAMA

Mehmet Akın - Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

GPD Kurumsal DVD ‘lerin yanı sıra 
sosyal medyada ve sinema/TV gibi 
mecralarda kullanılmak üzere yeni 
bir tanıtım filmi tasarladı..Filmde GPD 
nin eşsiz tasarımları birbiri ardına 
sıralanırken markanın vizyonu ve 
olmazsa olmazları da slogan olarak yer aldı..

GPD ayrıca satış ofisinin bulunduğu 
plazada cephe giydirmesi yaparak 
marka bilinirliğine katkı sağladı.Gündüz 
ve gece değişen led ışıklar ile plazaya 
renk katan uygulama beğeni kazandı.

Çorum bayimiz 
Akaydın Yapı 
Malzemeleri 
ile birlikte 
tesisatçılara 
verilen özel 
seminerimiz 
yoğun ilgi 
gördü.

GPD KURUMSAL TANITIMLARA DA 
DEVAM EDİYOR...

https://www.youtube.com/watch?v=laL6nI1_jr8
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PAZARLAMA İHRACAT
GPD Dubai fuarında markasını başarı ile temsil etti..Fuarda yoğun ilgi gören GPD, yeni müşteriler ile buluşurken başarılı iş bağlantıları 
elde etti.GPD Dubai dışında Afrika pazarındaki müşterileri ile de işbirliklerini sürdürüyor.Tanzanya ‘da bulunan GPD satıcımız için 
yapılan standımız yoğun ilgi ve beğeni kazandı.

TANZANYA’dayız

DUBAİ’deyiz

GPD, DÜNYAYI DOLAŞIYOR...
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SATIŞ SONRASISATIS SONRASI

Sektöre 1993 yılda PDK firmasında 
12 sene satış destek bölümünde çalışarak 
batarya ve vana sektöründe tecrübe 
kazandım,PDK firmasının kapanmasının 
ardından 2006 Aralık ayında GPD firmasından 
Merkez Servis sorumlusu olarak başladım. 
Şimdi Satış Sonrası Hizmetler Müdürü olarak 
görevime devam etmekteyim.
 
GPD’de görevime başladığımda Merkez 
Servis Bölümü olarak İstanbul ağırlıklı Türkiye 
çapında 15 civarında servis ağımız vardı ve 
gelecekte bu servis ağının GPD’nin büyümesi 
ile orantılı yeterli kalmayacağını hesaplayarak, 
bayi ve Koçtaş şubelerinin servis olarak eksik 
kaldığımız bölgelerde GPD niteliklerine uygun 
yeni servisler titizlikle seçilmeye başlandı. 2007 
senesinden bu yana her sene üstüne koyarak 
servis ağımızı güçlendirerek bugünlere gelmiş 
bulunmaktayız. Türkiye genelinde yüze yakın 
servisimizle yolumuza devam etmekteyiz. 
Başarının en büyük sırrı dürüstlük samimiyet 
ve doğalıktan geçtiğine inanmaktayım. GPD 
servislerimizi ailemizin bir parçası olduğuna 
inandığımız için başarımız katlanarak 
artmıştır. Türkiye genelinde önemli noktalarda 
bayilerimiz ve servislerimiz mevcuttur, özelikle 
2014 itibariyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerindeki ağırlığımızın artmasından dolayı 
Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü olarak talep 
olan illerimize servislerimizi bünyemize katmış 
bulunmaktayız. Bayilerimizden bir iki hususta 
dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu 
belirtmek isterim; Müşteri her zaman haklıdır 
söylemi doğru bir sözdür, fakat kullanıcı 
hatalarını nereye koyacağız, 
bu yüzden bayilerimizin sıkıntıya düşmemeleri 
için iade edilmek istenen ürünleri servislere 
yönlendirme alışkanlığı yerleşirse kendileri de 
rahat edeceklerdir. GPD servislerimize, Koçtaş 
şubelerindeki personelimize, bayi kanalı ile 
bölgelerdeki yerel tesisatçılarımıza bu amaçla  
eğitim ve seminerler düzenliyoruz.

GPD firması olarak bilgi ve ürünlerimiz 
hakkında teknik açıklamalar, ürün 
garanti süreçleri ve prosedürü hakkında 
bilgilendirme, tüketici ile konuşma tavrımız 
ve karşılaşacağımız değişik durumlarda 
nasıl hareket edeceğimiz konularında hem 
bilgilendirme hem söyleyişi hem sohbet 
şeklinde seminer ve toplantılar yapıyoruz.
 
GPD çatısı altında hergün karşılaştığımız 
sorun ve şikayetlerden ders alarak 
tüketicilerimize daha iyi hizmet ve 
sorunsuz bir ürün kullanabilmeleri 
için çabalamaktayız, her gün batarya 
sektöründe firmaların çoğalması hem 
pazar payını küçülterek hem de rekabeti 
artırmaktadır. Bu sebeple tüketicilerimizden 
gelen en ufak şikayeti veya öneriyi 
görmemezlikten gelebilme şansımız 
yoktur. GPD çatısı altında Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürlüğü olarak yakaladığımız 
başarının bir ekip ruhu olduğuna inanıyor 
ve katılıyorum,servislerimiz aramızdaki bağ 
her geçen gün aratarak kalitemizi en üst 
seviyeye getirmektedir.
 
Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü’müzün 
istikrar ve kalitesini yaklaşık dört sene önce 
TSE İSO 10002 Müşteri Memnuniyeti 
Kalite Belgesi ile taçlandırdık, bu belge 
bizim ne kadar doğru yolda olduğumuzun 
bir kanıtı olarak şahsım ve ekibim adına 
gururlandırmıştır. GPD’nin “Daima 
Sizlerle” sloganından yola çıkarak bu 
sektörde kalıcı olmak adına GPD çatısı 
altında oluşan sinerjinin ve ekip ruhunun 
daha da olgunlaşması ve en üst seviyeye 
gelmesi adına durmadan çalışmaya devam 
etmekteyiz, biliyoruz ki biz bu ciddiyeti 
koruduğumuz sürece herkes tarafından 
takdir ile karşılanarak tüketicilerimizin 
hafızalarında yer alacağımıza canı 
gönülden inanmaktayım.

Başarılı olmanın anahtarı samimiyetten geçer;
Mehmet Akın - Satış Sonrası Hizmetler Müdürü

“Tüketicilerin isteği, 
satış sonrasında 

karşılarında çözüm 
üreten firmalar 
bulmaktır. Bunu 

başaran firmaların 
yolu açıktır.”



Teknik Servisler
ADANA
AFYONKARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA-MANAVGAT
AYDIN
AYDIN-KUŞADASI
AYDIN-KUŞADASI
ADIYAMAN-KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR-EDREMİT 
BATMAN
BARTIN
BOLU
BURSA-İNEGÖL
BURSA-NİLÜFER
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DİYARBAKIR-BİSMİL
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN 
ERZURUM
ESKİŞEHİR 
GİRESUN
G.ANTEP
İSTANBUL-ANADOLU
İSTANBUL-SİLİVRİ
İSTANBUL-EYÜP
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-ATAŞEHİR
İSTANBUL-ÜSKÜDAR
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KADIKÖY

İSTANBUL-KAĞITHANE
İSTANBUL-MALTEPE
İSTANBUL-PENDİK 
İSTANBUL-SULTANBEYLİ
İZMİR- KARŞIYAKA
İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
İZMİR-ALAÇATI-ÇEŞME
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
K.MARAŞ 
MALATYA
MERSİN-İÇEL
MUĞLA-BODRUM
MUĞLA-MERKEZ
MARDİN
NEVŞEHİR
ORDU 
RİZE 
SAKARYA-ADAPAZARI
SAMSUN 
SİVAS
SİİRT
TEKİRDAĞ-ÇORLU
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK-K.EREĞLİ

NİDA TESİSAT
DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT 
CEMRE SIHHİ TESİSAT 
YENİ DERİCİLİK YAPI
ARAS GRUP
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
LATİFOĞULLARI YAPI TESİSAT
ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ
BİRLİK TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
SARANDER YAPI İNŞAAT
YILDIRIM TESİSAT
ÖMÜR TİCARET
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
İKBAL TESİSAT
CEBECİ SIHHİ TESİSAT
ERKAN TESİSAT 
A.Y.S ISI TEKNİK
KARAKAŞ TİCARET
ERZURUM TESİSAT
CEM METAL
ÖZ-İŞ TİCARET
SUSAN TESİSAT
ADİL TESİSAT
CEM TESİSAT
ARDA ISI TESİSAT
DALGIÇ TESİSAT
TRUVA YAPI
EMİR DOĞALGAZ
AKIN SIHHİ TESİSAT
DADAŞ TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
ARTES SIH.TESİSAT

SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT
METE TİCARET
MURAT TESİSAT 
ÇELİK TESİSAT
EN-TES TESİSAT
TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT 
EMİNCAN İNŞAAT 
GÜR TESİSAT 
YÜKSEL SIHHİ TESİSAT
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
ACARLAR ISI İNŞ 
GÜVEN MÜHENDİSLİK
ÇAVDAR TESİSAT
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
BİRLİK TESİSAT
AKBABA SIHHI TESİSAT
DENİZ SIHHİ TESİSAT
KAYA TESİSAT
TEZCAN SIHHİ TESİSAT
ATAY TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
ORDU TESİSAT
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
SEDAT TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
ÖZGÜVEN TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KORKMAZLAR TESİSAT

0555 516 46 79
0542 894 87 01
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 
0532 207 01 79
0543 317 08 84
0545 351 40 58
0532 315 13 49
0532 559 37 11
0541 608 30 86
0539 899 76 80
0536 325 14 24 
0546 670 70 61
0532 171 14 72
0537 737 59 10
0542 729 89 29
0533 957 81 38
0533 265 34 90 
0535 846 29 41
0507 313 48 54
0535 607 39 12
0532 435 35 38
0533 515 81 81 
0533 660 13 82
0532 315 02 05
0532 271 28 98
0532 261 84 93
0535 215 20 04 
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 93 85
0532 344 77 78
0542 216 78 06
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0543 622 73 90
0530 643 01 58
0533 452 47 74
0532 207 99 06
0542 675 15 64
 0542 414 26 14
0533 596 52 96
0545 761 41 94
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0542 542 12 25 
0532 791 35 67
0532 411 92 43
0532 611 73 08          
0554 867 19 90
0533 391 27 81
0534 525 43 87 
0533 278 17 61
0532 176 01 53
0542 313 35 66
0535 837 96 01 
0554 218 67 98
0542 362 00 51 
0537 258 30 06
0542 512 66 11
0542 515 89 93
0533 240 68 97
0532 495 64 23
0533 696 10 70
0536 436 25 89
0542 338 89 00
0536 356 16 75

 

0312 311 58 33
0242 346 71 69
0242 513 97 09 
0242 746 52 60
0256 227 10 50
0256 622 09 32 

0416 725 81 90
0266 241 40 42
0266 373 43 44
0488 213 81 87
0378 227 87 74
0374 222 02 21
0224 712 23 52 
0224 451 16 49
0364 225 03 02

0412 257 03 43
0412 415 34 53
0380 514 94 29
0284 213 06 49 
0424 233 54 93
0446 212 13 98 
0442 234 94 35
0222 230 12 94
0454 212 44 57
0342 324 88 83

0212 259 61 48
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
0232 716 88 38
0262 322 10 86
0262 642 61 23
0262 414 00 40
0370 725 50 67
0366 212 20 56
0352 235 35 95

0386 212 34 13
0332 321 18 14
0344 223 35 80

0324 327 55 92
0252 319 35 53
0252 212 10 52
0482 212 20 15

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
0356 214 41 96 
0462 230 05 68
0432 214 41 51
0226 812 98 18
0354 217 48 87 
0372 322 75 55

İl Firma Adı Cep Telefonu İş Telefonuİl Firma Adı Cep Telefonu İş Telefonu

e - mail Pazarlama
pazarlama@gpd.com.tr

İhracat
export@gpd.com.tr 

Satış
satis@gpd.com.tr

Fabrika 
info@gpd.com.tr

facebook.com/gpdaimasizlerle  twitter.com/gpdaimasizlerle



BATARYALAR İÇİN 
TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

İLK GÜNKÜ GİBİ...İLK GÜNKÜ GİBİ...


