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Baharı karşılarken...
Değerli              Okurları,  
 
Kış mevsimini yavaş yavaş arkamızda bırakıyoruz, kapak görselimizdeki papatyaların da habercisi olduğu 
bahar ile yepyeni umutlar ve güzellikler bizi bekliyor ve dergimiz vasıtasıyla size anlatacak çok şeyimiz var. 

Yönetim bölümümüzde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Aret Polat’ın “...........
......................” konulu yazısını, Nokta bölümünde yurdun dört bir yanında marka bayrağımızı taşıyan 
bayilerimizi (Aybey Ticaret - BURSA, Çağdaş Isı Ltd. Şti. - İSTANBUL, Edizayn İç Mimarlık - MARDİN, Isı 
Teknik - AFYON, Kaltes Ticaret - ERZURUM, Kardeşler Seramik - KAHRAMANMARAŞ, Perpa İnş. Ltd. 
Şti. - AYDIN, Şamlı Yapı - SAKARYA, Sarıkule İnşaat - RİZE) daha yakından tanıma şansı bulacaksınız. 
GPD Eviye Bataryalarını sunduğumuz Vitrin bölümü, özellikle kadınların şikayetçi olduğu “KANSIZLIK’ 
hastalığını anlattığımız Sağlık bölümü, karış karış gezeceğimiz Japonya’yı anlattığımız Gezi bölümü, 
savunma sporlarının en ilginçlerinden biri olan Aikido hakkında bilmediklerinizi anlattığımız Spor bölümü, 
İstanbul’umuzun kıymetli bentlerini Geleneksel bölümü ile anlatırken doğa harikası Yedigölleri anlatan 
Su Dünyası bölümü ilginizi çekecektir. Bu sayıda da damak tadınıza hitap etmeyi unutmadık elbet... Atros 
Eviye Bataryası ile Fırında Kuzu Budu lezzetini size sunduğumuz Mutfak bölümü ve son olarak 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.

Yaz mevsimine kadar yeryüzünü ısıtacak, doğanın ahengini ve cümbüşünü bize yaşatacak çok güzel bir 
bahar mevsimi geçirmenizi diler. Tazeleneceğimiz bu mevsimden sonra güncel gelişmelerimizle birlikte yaza 
görüşmek 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.

İmtiyaz Sahibi: 
Aret Polat - aret.polat@gpd.com.tr

Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde 
Keleşoğlu Plaza Kat :1 No:3 / 37
Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
Sertaç Südütemiz - sertac.sudutemiz@gpd.com.tr
Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde 

Keleşoğlu Plaza Kat :1 No:3 / 37
Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE

Yayın Koordinatörü: 
Meltem Kurt - pazarlama@gpd.com.tr

Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde 
Keleşoğlu Plaza Kat :1 No:3 / 37
Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE

Görsel Yönetmen:
Güray Ergün - gurayergun@gmail.com

www.gurayergun.com

Yönetim Yeri İletişim Bilgileri:
Beylikdüzü OSB Mah. Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde 

Keleşoğlu Plaza Kat :1 No:3 / 37
Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE

www.gpd.com.tr 
 info@gpd.com.tr

Basım Yeri İletişim Bilgileri:
RMG Reklam Ajans Matbaa San. Tic. Ltd. Şti

Perpa Ticaret Merkezi B Blok K:4-5-6 
N:130 Okmeydanı - İstanbul

T&F: (0 212) 220 82 80

Basım Tarihi: 
Nisan 2015

Yayın Türü: 
Yerel Süreli
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YÖNETİM
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NOKTA

Aybey Ticaret - BURSA

1973 yılından bu güne faaliyet gösteren firmamız AYBEY 
TİCARET LTD. ŞTİ. İnşaat Malzemeleri adına birçok 
üründe; ön planda Bursa ve ilçeler olmak üzere toplamda 
Güney Marmara bölgesine hizmet vermektedir. Aktif 
promosyonunu yaptığımız ürünlerin her birini kalite ve 
teknoloji açısından değerlendirerek bizzat seçmekteyiz.

Kaliteyi çalıştığımız firmalardan alıp, hizmeti ise kendi 
bünyemizde oluşturarak kaliteli hizmet anlayışını bütün 
ürünlerde tüm müşterilerimize sunmak birinci ilkemiz 
olmuştur.Bu kalitemizi 2014 yılında GPD markası ile daha 
da pekiştirmiş bulunmaktayız.

Bu anlamda firmamız AYBEY TİCARET LTD. ŞTİ. ; 
profesyonel kadrosu, yenilikçi yapısı, geniş araç filosu 
ve stoklama alanları, yaygın çalışan pazarlama ve satış 
kadrosu ile sektörde rüştünü ispat ederek yerini almıştır.

Soldan sağa: Murat Araz, Mesut Aydın, Yeşim Ay, Mustafa Kantarcı, Cevat Abbas

İbrahim Aybey
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Çağdaş Isı Ltd. Şti. - İSTANBUL

1991 yılı başında kurulan Çağdaş Isı 
Ltd. Şti. Endüstriyel,kalorifer, doğalgaz 
ve fabrika tesisatlarında kullanılan 
endüstriyel tesisat malzemeleri 
satmaktadır.

Istanbul ve Anadolu’nun her yerindeki 
müşteriye bu tür ürünlerin pazarlama 
ve dağıtımını yapmaktadır.  

Alarko, Duyar, Standart Pompa, Gül 
Pres gibi benzer firmaların bayiliğini ve 
satışını yaparak bu ürünleri geniş bir 
satış ve depolama kadrosuyla müşteri 
memnuniyetini esas alarak en hızlı ve 
uygun ambalajlarla sevk etmektedir.

Özellikle mekanik tesisat dediğimiz 
bir binanın bu konudaki her türlü 
ihtiyacını paket halinde sevk 
edebilmen imkanına sahiptir.

Her zaman kaliteli ürünler satmayı ilke 
edinen Çağdaş Isı Ltd. Şti. Gül Pres 
ürünlerini de bu anlayışla güvenle 
satıp dağıtımını yapmaktadır.

Her türlü yeniliğe ve yeni ürünlere 
açık olan firmamız bu anlayışını daima 
artırarak devam ettirecektir.



6 2015/1.Sayı:21

NOKTA

Edizayn İç Mimarlık - MARDİN

EDİZAYN 2010 yılında faaliyetine başlayan firmamız başta mutfak ve 
banyo mobilyaları olmak üzere, ofis mobilyaları, dış cephe kaplama 
sistemleri, yapı kimyasalları, asma tavan sistemleri, duvar kağıtları ile  
zemin döşemelerinin satışını yapmaktadır.

EDİZAYN, Kalite ve Güveni kendisine ilke olarak benimsemiş, 
sektörde öncü olabilecek modern ve güvenli projeleri başarı ile 
hayata geçirmiştir. Güvenilir olma ilkesinden ödün vermeyen 
firmamız, zamanında ve eksiksiz teslim ettiği birçok projeyi dolayısıyla 
müşterilerinin takdirlerini kazanmıştır. EDİZAYN, çevresinden aldığı 
takdir ve beğeni ile kaliteli ürünleri uygun fiyatla buluşturarak, 
üretimde, çağdaş teknolojik yenilikleri kullanarak, deneyimli uzman 
ekibiyle yaşam kalitenizi arttıracak projelere imza atmaktadır. İletişim 
bölümünde sorularınız ve ayrıntılı bilgi temini için hafta içi mesai 
saatleri içinde hizmetinizdedir.  Vizyonumuz Mardin bölgesinde inşaat 
sektörünün önde gelen bir firması olarak; temeli insana ve doğaya 

saygı olan, bireylerin doğayla bağını 
koparmadan modernlik, mimari ve 
teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını 
sağlamak ve bu sayede modern yaşam 
mimarlığı felsefemizi yaşam pratikliğine 
aktarmak, sahip olduğumuz tüm 
kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, 
beklentileri ve memnuniyetleri 
doğrultusunda kullanmaktır. Toplumsal 
yaşam standartlarının iyileşmesine 
ve gelişmesine hizmet ederek, 
geçmişten geleceğe yaşam kültürü 
deneyimlerimizi ürünlerimiz ile 
harmanlamak, şirketimizin varlık felsefesi 
ve nihai amacıdır.  Misyonumuz Müşteri 
memnuniyeti, kaliteli üretim ve yaşanabilir 
bir çevre yaratmak ana fikrimizle 
modern çağın küresel gelişimine uyum 
sağlayarak, ticari ve yaşam kültürümüzü 
sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme 

çabası ile doğal materyallerin yarattığımız yaşam alanlarıyla armonisini 
sağlamak. Projelerimizle şehrin tarihsel, çevresel ve kültürel dokusuna 
uyum sağlayarak, insanın tarihten beri süre gelen en temel gereksimi 
olan yuva ihtiyacını en kaliteli ürünlerle, en uygun fiyata buluşturarak 
yaşama değer katmak. Her koşulda güvenilir olma ilkesinden ödün 
vermeden, verdiğimiz sözleri zamanında gerçekleştirmek temel amaç 
ve prensibimizdir.  

Değerlerimiz ve İlkelerimiz  
1. Hizmet sürekliliğini sağlayarak yaşama destek olmak.  
2. Doğal dokuyu koruyarak yaşama saygı göstermek.  
3. Sürekli üretkenlik politikamızla istihdam yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.  
4. Kentsel dönüşüm projelerine destek vermek.  
5. İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını , titiz 
mühendislik ve mimarlık hizmetlerini bir araya getirerek  tüm projelerimizde uygulamak.  
6. Müşteri memnuniyetini sağlamak adına ürün yelpazemizi zenginleştirerek, seçicilik 
imkanı vermek.  
7. Güven ilkemizden ödün vermemek.
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1985 yılında Afyon merkezli olarak 
kurulmuştur. İlk yıllarında ısıtma ve 
soğutma ekipmanları satışı ve montajı 
üzerine yoğunlaşan firma daha sonra 
mekanik inşaat alanına yönelmiştir. 

Perakende sektöründe de son yıllarda 
başarılı işlere imza atmaktadır. 3 yıldan 
bu yana ailemizin üyesi olan firma da 
çalışan uzman ekip sayesinde daha uzun 
yıllar birliktelik hedeflenmektedir.

Firmamız için İlyas Yalman, Nuri Çelikkale 
ve Arif Bursalıoğlu gerekli hassasiyeti her 
zaman göstererek müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.

Isı Teknik - AFYON
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1992 yılında inşaat malzeme piyasasına 
çırak olarak başladık. Bu zamana kadar 
zor dönemlerden geçerek bu günlere 
geldik. Şu anda Erzurum ve çevre 
illerde hatta zaman zaman batı illerinde 
taşaronluk yapmaktayız. Seramik 
dışında ağırlıklı tesisat ve mekanik işler 
yaparak işlerimize devam etmekteyiz. 
2009 yılında Halim Bey kanalı ile GPD 
firması ile tanıştık.  

Bu zamana kadar firmanızdan memnun 
olduğumuzu, sattığımız ürünlerden 
iadenin gelmemesi ile anladık ve bu 
bizi oldukça memnun etmektedir. 

Kaltes Ticaret - ERZURUM

Barış ve Murat Bülbül

Bu zamandan sonra 
işimize devam ettiğimiz 

sürece GPD markası 
satmaya devam 

edeceğiz.
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Kardeşler Seramik - KAHRAMANMARAŞ
Kardeşler  Seramik kurucusu 
olarak 20 yılı aşkın süredir hizmet 
vermekteyiz. 2000 yılından 
itibaren sektörde kendi firmamızı 
Kardeşler Seramik olarak kurmuş 
ve çalışmalarımıza Kardeşler 
Seramikolarak devam etmekteyiz.
Güler yüzlü personelimiz ile her 
geçen gün çalışma alanımızı 
arttırarak müşterilerimizi daha fazla 
ürün çeşidi ve hizmetle buluşturmaya 
devam ediyoruz. Her geçen gün 
büyüyoruz, müşterilerimize daha 
fazla hizmet ve seçim olanağı 
sunuyoruz. 

Ürün çeşitlerimiz,hizmetlerimiz 
ve ödeme seçeneklerimiz ile 
Kahramanmaraş’ta fayans, seramik 
ve inşaat sektöründe ön plana 
çıkmaktayız. NG Kütahya, Bien 
Seramik, Akgün Seramik, Uşak 
Seramik, Altın Çini Seramik, KYK Yapı 
Kimyasalları, Entegre Yapı, Damla 
Banyo, ve tabiî ki GPD Armatürleri 
firmamızda bulunan bayiliklerden 
bazılarıdır. Türkiye’de var olan tüm 
markaları Kahramanmaraş  ve çevre 
illere satış olanağımız bulunmaktadır. 
Üstün kalite ve zengin ürün çeşitliliği 
ile farklı beğenilere hitap eden, 
değişik tarz ve kimlikte ürünler 
tasarlayan Kardeşler Seramik, güçlü 
ve dinamik kadrosu ile müşterilerini 
sektörün estetiğiyle buluşturmaya 
devam etmektedir.
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Perpa İnş. Ltd. Şti. - AYDIN

Kulalılar İnşaat Malz.Ltd.Şti nin bünyesinde ve Merkez Şubesi Didim-Aydın olan Perşembe Pazarı’nın Ltd.Şti (PERPA ) yeni şubesi 
İzmir Bayraklı da Mayıs 2014 yılında hizmete girmiştir. Toplam Showroom alanı 350 m2 olup Seramik ve Batarya ağırlıklı olarak 
hizmet vermektedir.  Mağaza sorumlusu Hacer Keskin: “Yeniden yapılanan İzmir Bayraklı ve çevresinde müteahhit ve perakende 
müşterilerine hizmet vermekte olduklarını ve konsept mağaza olarak gelişen-büyüyen pazarda emin adımlar ile yer aldıklarını” 
söyledi. Perpa firması , GPD Ürünlerini Grup firması olan KULALILAR LTD.ŞTİ den temin etmektedir.
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Şamlı Yapı - SAKARYA

20 seneyi aşkın süredir yapı 
malzemeleri sektörünün Sakarya 
bölgesindeki öncü firmalarında 
çalıştıktan sonra ortağım ve dostum 
İbrahim Bey ile güç birliği yaparak 
2010 yılında Sakarya Serdivan da 
Şamlı Yapı Malzemeleri adı altında 
faaliyet gösteren şirketimizi kurmuş 
bulunmaktayız.

Seramik, vitrifiye, aramatür, ısı 
yalıtımı, parke ve tesisat gruplarında 
fabrika ana bayiliklerimiz 
bulunmaktadır. Firma olarak 
misyonumuz sorumluluğumuzun 
bilinci ile ticari hayatımıza devam 
edip kalite anlayışına sadık kalıp 
müşteri memnuniyetini ön planda 
tutmaktır.

Gelişen ve yenilikleri takip eden 
ekibi ile, geçen süre zarfında 
kazandığı hizmet birikimlerini 
sahaya yansıtarak fark yaratıp 
sektörde ilk tercih edilen firma 
olmaktır. Bu bağlamda banyo ve 
mutfak armatürleri sektörünün 
lider firmalarından olan GPD ile 
çalışmaktan onur duymaktayız. Ürün 
kalitesi, satış sonrası hizmeti ve ilk 
öncelik olarak kabul ettikleri müşteri 
memnuniyeti unsurları bizim için çok 
önemli olduğundan GPD firması ile 
uzun yıllar çalışmayı düşünmekteyiz.
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Sarıkule İnşaat - RİZE

Firmamız Sabri ve Salih Sarı kardeşler tarafından 2007 yılında Rize Çayeli ilçesinde Kule İnşaat Malz.Ltd.Şti adı altında kurulmuş olup 
müteahhit firma olarak 2007-2015 yılları arasında  850  daire 15 blok dan oluşan ve bunların 350 dairesini kendi adı altında diğer konutları ise 
taşoren firma olarak yapmış ve hala müteahhitlik faaliyetlerine devam etmektedir. 2012 yılında Gökhan Sarının üniversite ve vatani hizmetini 
tamamlaması ile birlikte 700 m2 lik bir showroomla Sarıkule İnşaat Ltd. Şti’ni kurarak hem kendi inşaatlarının yanısıra Samsun ile Artvin 
illeri arasında GPD, Kütahya Seramik, Güral Vitrifiye, Bocci, Shoower, Easypan ve Dioment Stone gibi ürünlerin toptan ve parekende satışını 
bölgede 80 alt bayisi ile birlikte gerçekleştirmektedir. 2012 yılında açılan şhowroomumuz yanısıra 2014 yılında açılan 2. mağaza ile mimarlık 
hizmeti veren firmamız bölgede 90 kişilik ekibiyle proje ve uygulama alanındaki faaliyetlerine başlamış olup başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Değişim ve gelişime açık; güvenilir ve sürekli kendini geliştiren; araştırmacı, yenilikçi, esnek, hızlı ve çevik yapısıyla dengeleri değiştirebilen ve 
kriterleri belirleyen; müşteri beklenti ve memnuniyetine önem veren; sattığı ürün ve hizmete satış sonrasında da sahip çıkarak sonuna kadar 
tam destek veren; devamlı ve sağlıklı büyüyerek, araştırma ve maliyet düşürücü projelerle rekabet gücünü sürekli geliştiren; müşterileri, 
tedarikçileri, sermaye sahipleri, finansörleri, diğer iş ortakları ve en önemlisi de çalışanları ile bir ekip ruhuyla yüksek katma değer yaratarak 
bunun adil paylaşımına önem veren; pazarın tüm dünya olduğu bilinciyle hareket eden; uluslararası standartlarda daima aranılan ürün ve 
hizmet sunmayı kendisine prensip edinmiş; iyi eğitilmiş, tam donanımlı, yetenekli, katılımcı ve üst düzeyde motive olmuş çalışanlara sahip; fark 
yaratan bir “MARKA” olmak.
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SAĞLIK

Kanda kırmızı kan hücreleri (alyuvarlar) bulunur. Bu kan 
hücrelerinin yapısında oksijenin taşınmasını ve bu hücrelerin 
kırmızı olmasını sağlayan hemoglobin bulunur. Nefes alırken 
akciğerdeki oksijen, bu hemoglobinin yapısına bağlanarak 
taşınır. Bu hemoglobinin kanda bulunması gereken miktarın 
altında olması sonucu kansızlık (anemi) ortaya çıkar. Bu olması 
gereken minimum değerler erkekte 13 g/dl, kadında ise 12 g/dl 
dir. Bunlar dünya sağlık örgütünün belirlediği değerlerdir. 6 yaşa 
kadarki çocuklarda 11 g/dl, 6-15 yaş arasında ise 12 g/dl’nin 
altında olması kansızlığın göstergesidir. Dünyada kadınlarda 
görülme sıklığı yüzde 30-40, erkeklerde yaklaşık yüzde 20’dir. Bu 
kansızlıklar arasında en çok görülen demir eksikliği anemisidir. 
Anemi hastalarının yaklaşık yüzde 90’ında görülür.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ
En sık görülen beslenme yetersizliği vücuda yetersiz demir 
alımıdır. Demir kandaki hemoglobine bağlanır ve oksijenin 
taşınmasına yardımcıdır. Genelde bebeklik döneminde ortaya 
çıkan bir durumdur. Dünyada en çok karşılaşılan kansızlık 
çeşididir. Çocukluk ve ergenlik döneminde de sık karşılaşılan bir 
rahatsızlıktır.

NEDEN DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLURUZ?
Demir alımında eksiklik: Hamilelikte ve emzirme döneminde 
demir daha fazla gerekir. Yeni doğan çocukların ek demir alımına 
ihtiyacı vardır. Bu dönemde büyüme fazla olduğundan anne 
sütü ya da inek sütü bebeğin ihtiyacını karşılayamamaktadır. 
Anne sütünün yanında demir ihtiyacını karşılayacak besinler 
ya da demir ilaçları verilebilir. Ergenlik döneminde de bu 
ihtiyaç artmaktadır. Ekonomik düzeyi yeterli olmayan ailelerde, 
beslenme yetersizliği sonucu bu durum ortaya çıkabilir. 
Uygulanan yanlış rejim, et yememek, hazır gıdalarla beslenmek 
demir eksikliği anemisi nedenlerindendir.

Demir emiliminde yetersizlik: Bazı hastalıklar sonucu demirin 
bağırsaklardan vücuda emilmesi yetersiz olabilir. Kronikleşmiş 
bağırsak hastalıkları, mide ameliyatları, sindirim bozuklukları 
sonucu demir alımı yavaşlar.

Kanamalar: Bağırsak hastalıkları ya da geçirilen hastalıklar 
sonucu kanama olabilir. Ayrıca adet döneminde fazla miktarda 
kan kaybedilir. Diyetle demir alımı yetersiz kalır. Ek demir 
beslenmesine ihtiyaç vardır. Yoksa bu kan kaybı sonucu 
kansızlık ortaya çıkar. Sindirim sistemi sorunlarında, ülseri 
veya kronik gastriti olanlarda kanama sonucu demir eksikliği 
anemisi oluşabilir. Bunlar dışında nadir de olsa kansızlığa neden 
olabilecek durumlar vardır. Alyuvarların idrarla atılması, sürekli 
aspirin kullanmak, parazitler, kurşun zehirlenmeleri gibi.

KANSIZLIK
KANSIZLIK (ANEMİ) 
BULGULARI NELERDİR?
Demir eksikliğinde vakaların çoğunda bir belirti 
görülmez. Yapılan kan tahlilleri sonucu teşhis konabilir. 
Eğer hastalık ilerlemiş ve şiddetli ise halsizlik, solukluk, 
yorgunluk, iştahsızlık, kabızlık gibi durumlar oluşur. 
Fiziksel bir aktivite sırasında çarpıntı, nefes almada 
güçlük, çabuk yorulma hastalığın şiddetine göre ortaya 
çıkar. Hastalar pika toprak ya da kil gibi yiyecek olmayan 
maddeleri yemek ister. 
Bunlar dışında şu belirtiler olabilir:
- baş dönmesi, kulak çınlaması,
- ağız kenarında çatlaklar,
- tırnakların kaşık şeklini alması, çatlaklar oluşması,
- dilde kızarma, çatlak ve kabarcık oluşumu,
- yutarken zorlanma, ağrılı yutma,

Demir eksikliği olan çocukların yürümesi, oturması, 
konuşması gecikir. Bu çocuklarda davranış bozukluğu 
ortaya çıkar ve öğrenme güçleşir. Bağışıklık sistemi 
zayıflar ve hastalığa yakalanma ihtimali artar.

KANSIZLIK (ANEMİ) TANISI
Yapılan fizik muayene, hastanın doktora anlattıkları ve 
kan tahlilleri sonucu tanı konur. Alyuvarlar mikroskobik 
olarak incelenir. Kan hemoglobini, serum ferritin 
düzeyi, demir bağlama kapasitesine bakılır. Zor değildir 
fakat bazı hastalıklarla (örneğin akdeniz anemisi) 
karıştırılabilir. Bu yüzden dikkat edilmelidir.

KANSIZLIK (ANEMİ) TEDAVİSİ
Demir eksikliği tedavisinde uygulanan yöntem ağızdan 
demir ilacı verilmesidir. 2 ay sonra hasta normale döner 
ancak demir depolarının doldurulması için uzun bir 
süre daha demir tedavisi uygulanır. Bu tedavi bir yıla 
kadar çıkabilir. Bebeklerde şurup ya da damla yoluyla 
ilaç verilir. Dışkı koyulaşır. Dişler de siyahlaşma olabilir 
ama geçicidir. İlaç alımı aç karnına ya da öğün arasında 
olmalıdır. Çünkü böylece demir daha iyi emilir. Ayrıca 
C vitaminiyle beraber ilacın verilmesi emilimini arttırır. 
Süt ve süt ürünleriyle beraber alınması sakıncalıdır. 
Demirin emilimini azaltır. Bağırsaklarında emilim 
bozukluğu olanlar ya da hap kullanmak istemeyenler 
için kalçadan iğneyle demir enjekte edilir. Yan etkileri 
fazladır ve doktor tavsiyesine göre uygulanmalıdır. 
Bu yan etkiler: Bulantı, kusma, ishal gibi sorunlardır. 
Kalçadan yapıldığında alerji, ağrı, yanma gibi durumlar 
ortaya çıkabilir.

 Demir Bulunan Besinler
Gıdalarda “heme” ve “non heme” olarak 2 
farklı demir türü bulunmaktadır. “Heme demir” 
et, balık ve kümes hayvanlarının etlerinden 
gelir, mide tarafından kısa sürede emilerek 
sisteme dahil edilir. “Non heme” demir ise 
bitkisel kaynaklardan gelen demirdir, hayvansal 
gıdalardan alınan demire göre daha yavaş 
ve daha az emilir. Rakam vermek gerekirse; 
hayvansal gıdalardan alınan demirin yaklaşık 
%30’u, bitkisel gıdalardan alınan demirin ise 
%2-%10’u vücut tarafından kullanılmaktadır. 
Bitkisel gıdalardan aldığınız demir oranını 
arttırmak için, demirin vücut tarafından emilimini 
arttırdığı bilinen C vitamini bakımından zengin 
domates, portakal, greyfurt, mandalina gibi 
meyvelerle ve kırmızı, sarı ve turuncu biberle 
birlikte tüketebilirsiniz.

Demir Bulunan Et Ürünleri
Sığır eti, kuzu eti, hindi eti, tavuk eti, dana eti, 
sığır etiyle üretilen şarküteri, kuzu ciğeri, kaz 
ciğeri, yumurta, sakatat etleri.

Demir Bulunan Deniz Ürünleri
Karides, deniz tarağı, istiridye, ton balığı, 
sardalya, mezgit balığı, uskumru.

Demir Bulunan Sebzeler
Ispanak, tatlı patates, bezelye, brokoli, fasulye, 
pancar yaprağı, karahindiba, karalahana, kale, 
pazı.

Demir Bulunan Tahıl Ürünleri
Beyaz ekmek (zenginleştirilmiş), tam buğday 
ekmeği, zenginleştirilmiş makarna, buğday 
ürünleri, kepekli tahıllar, mısır, yulaf, çavdar 
ekmeği, zenginleştirilmiş pirinç.

Demir Bulunan Meyveler
Çilek, karpuz, kuru üzüm, incir, kuru erik, kuru 
kayısı, kurutulmuş şeftali.

Demir Bulunan Diğer Besinler
Soya peyniri, fasulye, domates, kurutulmuş 
bezelye, mercimek, mısır şurubu, akçaağaç 
şurubu.
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VİTRİN

GPD ANKASTRE ÜRÜNLER

SPİRALLİ EVİYE
bataryası

ATROS - MES65

GPD tüm mutfaklar için profesyonel çözümler sunan , geniş eviye bataryası ürün gamını sürekli zenginleştirerek kullanıcıların 
yaşamlarını kolaylaştırıyor…Ürünlerde hem eviyeler ile uyumlu kullanım göz önüne alınırken, çıkış ucu yüksekliği ve 
uzunluğu , tasarım kadar önem verilen başka bir nokta.Ayrıca ürünler su tasarrufu artısını da sunuyorlar.Dakikada maksimum 
8 lt su harcayan yenilikçi GPD eviye bataryalarının hemen hepsi ısı debi ayarlı kartuşa sahip.Çıkış uçlarında ister tek ister 
çift fonksiyon özelliği var iken,  özellikle yeni üretilen Atros eviye bataryasında (MES65), suyu açtığınızda çıkış ucu içinden 
otomatik olarak iç gövde çıkıyor ve oynar başlığı ve çift su akış fonksiyonu ile harikalar yaratıyor.Suyu kapattığınızda ise 
iç gövde otomatik olarak yerine konumlanıyor.Espina arıtma çıkışlı eviye bataryası ile ise (MAR70) hem eviye bataryası 
fonksiyonları kullanılırken hemde arıtma cihazına bağlanarak tertemiz arıtılmış su içilebiliyor.Özel çıkış  ucu tasarımı 
sayesinde arıtma suyu ile şebeke suyu birbirine karışmıyor...GPD eviye bataryaları mutfaklara su konforunu yaşatıyor..

TEK GÖVDE EVİYE
bataryası

RİTMO - MTE85

TEK FONKS. SPİRALLİ 
EVİYE bataryası

ATROS - MES66



2015/1.Sayı:21 15

VİTRİN

TEK GÖVDE EVİYE
bataryası

SOLUS - MTE55

TEK GÖVDE EVİYE
bataryası

KALİPSO - MTE20

TEK GÖVDE EVİYE
bataryası

FELİS - MTE75

ENDÜSTRİYEL EVİYE 
bataryası

NOVA - MEE35

TEK GÖVDE EVİYE
bataryası

FUEGO - MTE105

ARITMA ÇIKIŞLI 
EVİYE bataryası

ESPİNA - MAR70
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GEZİ

JAPONYA
UZAK DOĞU’nun İNCİSİ
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GEZİ

Doğu Asya’da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus’ta bulunan Japonya 
Japon Denizi’nden Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Güney Kore 
ve Rusya’nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizi’nden güneyde Doğu 
Çin Denizi’ne ve Tayvan’a kadar uzanır. Japonca adını oluşturan kanji 
karakterler “güneş” ve “köken” anlamına gelir. Bu nedenle Japonya 
“Doğan Güneşin Ülkesi” diye de bilinir. Japonya, dünyanın en yaşlı 
nüfusuna sahiptir. Medyan yaş 44,7 yıl olup dünyanın en yüksek medyan 
yaş, ve Japonya nüfusunun %30,1’i 60 yaşından daha yaşlı olup 60+ yaş 
grubuna girenlerin dünyanın en yüksek yüzde oranına sahiptir.

Japon mutfağı, bir çorba ile Japon pirinci veya eriştesi ve balık eti, 
sebze, tofu ve benzer besini lezzet eklemek için yapılan okazu gibi 
temel gıdalara dayanmaktadır. Erken modern çağda kırmızı et gibi daha 
önceden Japonya’da yaygın olmayan ürünler geldi. Japon mutfağı, 
gıdanın mevsimselliği,[27] malzemeler ve sunum kalitesi ile bilinmektedir. 
Japon mutfağı, geleneksel tariflerle ve yerel malzemelerle geniş bir 
dizi bölgesel özellikler sunmaktadır. Michelin Rehberi, Japonya’daki 
restoranları dünyanın geri kalanından daha fazla Michelin yıldızı ile 
ödüllendirdi. Geleneksel olarak, sumo Japonya’nın milli sporu olarak 
kabul edilir.[29] Judo, karate ve kendo gibi Japon savunma sanatları 
ülkede izleyiciler yaygın olarak uygulanmakta ve tercih edilmektedir. 
Meiji Restorasyonu’ndan sonra, bazı Batılı sporlar Japonya’ya geldi ve 
eğitim sistemi aracılığıyla yayılmaya başladı.Japonya 1964 yılında Tokyo 
Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yaptı. Japonya 1972 Sapporo ve 1998 
Nagano olmak üzere iki kez Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapmıştır 
(vikipedia)
 
Tokyo; 1603’den bu yana Japonya’nın siyasi merkezi olan Tokyo, hem 
ulusun başkenti, hem de ekonomi ve bilişimin merkezidir. Eskiden Edo 
Kalesi olan İmparatorluk Sarayı şehrin ortasında yer almaktadır. Saray, 
Meclis Binası, bakanlıklar ve işyeri bölgeleriyle çevrelenmiştir. Japonya 
nüfusunun yaklaşık dörtte biri, yani 30 milyon kişi Tokyo Büyükşehir 
Belediyesi sınırları içinde yaşamaktadır.

Kyoto; Sekizinci yüzyıl sonlarında Japonya’nın başkenti olan ve 1200 
yıldan daha eski bir tarihi geçmişe sahip Kyoto, pek çok güzel ve eski 
tapınak ve bahçeleriyle ünlüdür. Kyoto, Uji ve Otsu şehirlerindeki toplam 
17 tapınak, mabet ve kale 1994’de UNESCO tarafından Dünya Mirası 
listesine alınmıştır.

Osaka;Yedinci yüzyılda kurulmasından bu yana Osaka yabancı 
ülkelerle ticaretin üssü olmuştur. Osaka Büyükşehir Belediyesi, Tokyo 

Büyükşehir Belediyesi’nin ardından ülkenin ikinci büyük 
metropolüdür. Güzel yemekleri ve komedi tiyatrosuyla 
tanınan şehir 1970‘de Asya‘da düzenlenen ilk dünya 
fuarına ev sahipliği yapmıştır. Kansai Uluslararası 
Havaalanı 1994’de Osaka körfezindeki yapay dolgu 
bir ada üzerine kurulmuş olup yurtdışından Japonya’ya 
gelen ziyaretçilerin başlıca giriş yoludur.

Nagoya; Chubu bölgesinin en büyük şehridir. 
Nagoya’nın çevresinde otomobil üretimi ve diğer 
endüstriler oldukça gelişmiştir. Şehrin sembolü olan 
Nagoya Kalesi, Japonya’yı 270 yıl idare eden Edo 
Hanedanı’nın ilk hükümdarı olan Tokugawa Ieyasu 
tarafından 1612’de yaptırılmıştır. Çatısında yer alan 
iki altın shachihoko (hayali deniz yaratıkları) heykeli ile 
ünlüdür. Kalenin kulelerinin bir bölümü ve girişi dışındaki 
kısımları 1945’de tahrip olmuştur. 1959’da yeni altın 
shachihoko da dahil olmak üzere tamamen yeniden 
inşa edilmiştir.

Fukuoka; Kyushu adasının en büyük şehri Fukuoka, 
coğrafi olarak Asya kıtasına yakın olup Japonya ile 
Asya kıtası arasındaki her türlü alışverişin merkezidir. 
Görülmeye değer Hakata Dontaku ve Hakata Gion 
Yamakasa festivallerine ev sahipliği yapar. Mizutaki 
(tavuk yahnisi) ve ramen eriştesinin de aralarında olduğu 
pek çok meşhur yemeğin vatanıdır. Nehir kenarında 
dizili yemek tezgahları şehrin ilgi odaklarından biridir
Naha, Japonya’nın güneybatı ucunda yer alan 
Okinawa eyaletinin en büyük şehridir. Okinawa, Kyushu 
adasının güneybatısında uzanmakta olup küçüklü 
büyüklü 160 adadan meydana gelmektedir. Dünyanın 
tropikal bölgesinde yer alan Okinawa ılık iklimi ve doğal 
güzellikleri ile övünmektedir. Okinawa’yı çevreleyen açık 
mavi okyanus, bu adaları scuba dalışı ve denizle ilgili 
diğer uğraşlar bakımından dünyanın en iyi yerlerinden 
biri haline getirmiştir.

Hiroshima 1945’de dünyada üzerine 
atom bombası atılan ilk şehir olmuş ancak 
daha sonra toparlanarak Japonya’nın başlıca 
şehirlerinden biri haline gelmiştir. Hiroshima 
yakınlarındaki Miyajima adasında bulunan 
Itsukushima Mabedi’nin meşhur giriş kapısı 
(torii) gelgit nedeniyle sular yükseldiğinde 
denizin içinden yükselmektedir. Mabet 
UNESCO’nun Dünya Mirası kapsamındadır.

Sapporo, Hokkaido’nun en büyük 
şehridir. Honshu adasının uzun yıllar 
boyunca kademe kademe kurulan büyük 
şehirlerinden farklı olarak, Sapporo 19. 
yüzyılın sonunda planlanarak kurulmuştur 
ve sokakları sıralı biçimde tasarlanmıştır. 
Sapporo, yazın Hokkaido’nun doğal 
güzelliklerinin tadını çıkarmak isteyen ve 
kışın kayak ve snowboard yapmak isteyen 
tatilcilerin üssüdür. Fotoğrafta şehrin iki 
sembolü olan Odori Parkı ve Sapporo 
Televizyon Kulesi görülmektedir. Her yıl şubat 
ayında bu parkta ünlü Sapporo Kar Festivali 
düzenlenmektedir.
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SU DÜNYASI

DOĞA’NIN SANAT ESERİ 
YEDİGÖLLER
Yedigöller isminin hikayesi ise bilinen rivayet efsanelere göre 
şu şekildedir: Bu yedigölün bulunduğu yere 7 evli çift gelmiş.
Bunların her biri bir yere ayrılmış.Büyükgölün olduğu yerde en 
büyük çift. Küçük gölün olduğu yerde ise en küçük çift kamp 
yapmış. Sazlıgölde ise damat geline sürekli saz çaldığı için sazlı 
göl olmuş. Nazlıgöldede gelin damada sürekli naz yaparmış bu 
yüzden orası nazlıgöl olmuş. Sabah bu 7 çiftin yerine 7 tane göl 
varmış. Yurdumuzun Batı Karadeniz Bölgesinde, oldukça engebeli 
bir yöre de bulunan Yedi göller Milli Parkı heyelanın oluşturduğu 
göller ile “Orman Denizi” ni andıran zengin bitki örtüsüne sahiptir. 
göllerde yaşayan alabalıklar ve bu değerlerin yarattığı rekreasyon 
kullanım potansiyeli ana kaynakları oluştururlar. Genellikle yer yapısı 
serpantinlerden ve volkanik kayaçlardan oluşan sahada zaman 
zaman göçük yer hareketleri sürüklenmeye hazır arazi yapısı, 
göllerin meydana gelmesini hazırlayan başlıca faktörlerdir. Göller, 
kayan kitlelerin, vadilerin önlerini kapaması sonucu arkada suların 
biriktiği set gölleridir. Bunlardan bazıları dip kaçakları ile birbirine 
bağlantılıdır.

Yedigöller’e  hakim bitki örtüsü kayın ağaçlarıdır. Ayrıca meşe, 
gürgen, kızılağaç, karaçam, sarıçam, göknar, karaağaç, ıhlamur ve 
porsuk gibi değişik tür ağaçlar da görülmektedir. Etkili koruma ile 
Parkın içerisinde ve yakın çevresindeki sahalarda sayıları artan geyik, 
karaca, ayı, yabani domuz, kurt, tilki ve sincap türleri bulunmaktadır. 
Ülkemizde ilk kültür alabalığı üretme istasyonu 1969 yılında bu Milli 
Parkta kurulmuştur. Dolayısıyla rekreasyonel açıdan olta balıkçılığına 
kaynak olmuştur. Balıkçıların Abant’tan getirdikleri Alabalık türü, 
yedigöllerin doğal alabalık çeşitlerinin yumurtalarını yiyerek yok 
olma noktasına getirmiştir. Ayrıca kampçılık, günübirlik piknik, 
tabiat içerisinde yürüyüş, fotografçılık ziyaretçilerin uğraşlarıdır.

Yedigöler Milli Parkı içerisindeki Kapankaya manzara seyir yerine 
çıkıldığında gölleri ve eşsiz peyzaj güzellikleri görmek mümkün 
olduğu gibi, bu güzergah üzerinde anıt ağaç levhasını da görmek 
mümkündür. Yol kenarındaki levhanın bulunduğu yerden patika 
takip edildiğinde anıt ağaç görülebilir. Geyik üretim alanı ziyaret 
edilebilir.
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GELENEKSEL

BENTLER

Bahçeköy sınırları içinde üç bent var. Bentlerden biri (Ayvat Bendi) 
hem Bahçeköy hem de Kâğıthane sınırları içindedir. Bentlerin 
hepsi de Belgrat Ormanı içinde olduğu için Bentler Bahçeköy 
ile bütünleşmiştir. Bahçeköy ve Belgrat Ormanı içinde bulunan 
bentler İstanbul’un büyük kısmının su ihtiyacını karşılamaktadır. 
Bahçeköy’ün içinde ve Eski Bağlar deresi üzerindeki bent Topuzlu 
Bent’tir. 1750 yılında Sultan I. Mahmut döneminde inşa edilmiştir 
ve brüt su kapasitesi 160.000 m3.tür. Bu bende halk arasında Viran 
Bent de denilmektedir.

Bentler bölgesinde birbirine çok yakında bulunan bentlerden biri 
Valide Bendidir. Acı Elma Deresinin bir kolu üzerinde bulunan bu 
bent 1776 yılında tamamlanmıştır. Bent, Sultan III. Selim’in annesi 
Mihrişah Sultan adına yaptırılmış olduğu için Valide Bendi adını 
almıştır. Bu bendin su kapasitesi 225.000 m3’tür. Valide bendin 
az ilerisinde Sultan II. Mahmut Bendi vardır. Sultan II. Mahmut’un 
emriyle inşa edilmiş ve 1839 yılında tamamlanmıştır. Bu bende 
Yeni Bent de denilmektedir ve 217.000 m3 kapasitelidir. Bendin 
temel atma töreni için gelen Sultan II. Mahmut, Çayırbaşı’ndan 
saltanat arabası ile temel atma yerine giderken yolları ağaçsız 
görünce ağaçlandırılması talimatını vermiş ve Çayırbaşı ile Bahçeköy 
arasındaki yüzlerce çınar ağacı dikilerek yol ağaçlandırılmıştır. Bu 
ağaçlar asırlık ağaç olarak günümüze kadar geldiler.

Ayvat Bendi Kâğıthane Deresinin kolu olan Ayvat Çayı üzerine 
Sultan III. Mustafa’nın isteği üzerine 1765 yılında yapılmıştır. 
156.000 m3 kapasitelidir. Kömürcü Bent (Bu bende Karanlık Bent, 
Topuz Bent de deniliyor) 1620 yılında Sultan II. Osman’ın emri ile 
Belgrat Deresi (Topuzlu deresi de deniliyor) üzerinde inşa edilmiş 
olup su kapasitesi 70.000 m3’tür.

Büyük Bent (Belgrat Bendi, Bend-i Kebir ve III. Sultan Ahmet Bendi 
de denilmektedir) Sultan III. Ahmet tarafından yaptırılmıştır. Sultan 
III. Ahmet, Sadrazam İbrahim Paşa ile birlikte Belgrat Ormanlarına 
giderek, bu bendin yapılacağı yeri bizzat tespit etmiştir. Bent 1724 
yılında tamamlanmıştır. Sultan II. Osman Bendi ile aynı suyolu 
üzerinde yapıldığı için bu iki bende Çifte Havuzlar denilmiştir. Çok 

sonraları kaldırılan Belgrat Köyü bu bendin hemen 
yanında bulunuyordu. Büyük Bendin su kapasitesi 
1.318.162 m3’tür. Büyük Bendin Roma döneminde 
ve 4. yy.da inşa edildiği, 7. yy.da İstanbul’u kuşatan 
kavimler tarafından tahrip edildiği bazı kayıtlarda 
mevcuttur. Tahrip olan bu Bent Sultan I. Süleyman 
(Kanuni) tarafından onarıldığı ve bilahare bendin 
tahrip olması üzerine Sultan III. Ahmet tarafından 
yeniden inşa edildiği (1724) de ifade edilmektedir. 
Bendin bir süre sonra yıkılması üzerine bu kez 
Sultan I. Mahmut zamanında (1730-1754) yeniden 
yaptırıldığı kayıtları da bulunmaktadır. Sultan II. 
Abdülhamit ise 1900 yılında bendi yükseltmiş ve 
su kapasitesini artırmıştır. Bu bentten, Bizanslar 
döneminde ve 6. yy.da İmparator Justinian tarafından 
yaptırılan Sultanahmet’teki Yerebatan Sarnıcına 19 
kilometre uzaklıktan su getirilmekteydi. Yerebatan 
Sarnıcı Sultanahmet’te olup erken dönem mimarlık 
eserlerinden biridir. Yerebatan Sarnıcı 143 metre 
uzunluk 65 metre genişliğiyle toplam 9.800 m2’lik 
bir alanı kaplamaktadır. Sarnıçta 9 metre yükseklikte 
olan 336 sütun bulunmaktadır. Sütunlar 12 sıralı 
yerleştirilmiş olup her sırada 28 sütun bulunmaktadır.

Kirazlı Bent, Sultan II. Mahmut döneminde (1808-
1839) yapılmış ve 1818 alında tamamlanmıştır. 
Bendin su kapasitesi 103.080 m3’tür. Bu bendin 
yakınında padişahların avlanmaya ve dinlenmeye 
geldiklerinde kullandıkları Hünkâr Köşkü koruma 
altında olup izinle gezilebilmektedir.

Valide Bendin karşısında ve Sultan Mahmut Bendi 
önünde ve yol seviyesiyle birlikte küçük bir bent daha 
var. Bu bendin tarihi özelliği yok. Bu bent Valide 
Bendin suları ile beslenmektedir.

Bahçeköy’deki tarihi eserler arasında Büyük Bent 
Kasrını da saymak gerekir Padişah III. Ahmet (1703-
1730) tarafından 1717 yılında Belgrat Orman, 
içerisinde, tek katlı ahşap olarak yaptırılmıştır. Padişah 
bu kasrı gezileri ve avlanmaları sırasında istirahat için 
kullanmıştır. Zamanla yıpranan ve harap olan kasrı 
Padişah III. Selim (1789-1707) aslına uygun olarak 
onarmışsa da (1797) günümüze kadar gelememiştir. 

Bahçeköy’ün tarihi eserleri arasında kemerler önemli 
yer tutar. Bahçeköy Kemeri bunlardan biridir. Bu 
kemere Sultan I. Mahmut Kemeri de denilmektedir. 
Bahçeköy Kemeri 1731 yılında Sultan I. Mahmut 
tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Kemerin 
uzunluğu 409 metre, yüksekliği 27 metre, genişliği de 
3.25 metre olup 21 gözlüdür. Bu kemerden; Beyoğlu, 
Beşiktaş, Ortaköy, Galata, Kuruçeşme, Arnavutköy, 
Kasımpaşa ve Sultan’ın sarayına su veriliyordu. Bir 
bölümü Bahçeköy sınırları içinde olan Paşa Kemeri, 
Bahçeköy ile Kemerburgaz arasındadır. Belgrat 
Ormanı içerisinde olan diğer kemerler: Eğri Kemer 
Kemerburgaz girişinde (bu kemere Kovuk Kemer 
de deniliyor) olup Bizans İmparatoru Andronikos 
tarafından yaptırılmıştır. Uzun Kemer Göktürk 
girişindedir (Bu kemere Sultan Süleyman Kemeri de 
denilmektedir). Kurt Kemeri (Bent Kemeri), Güzelce 
Kemer (Bu kemere de Gözlüce ve Kahveci Kemeri de 
denilmektedir). Belgrat Ormanındaki en muhteşem 
kemer Malova Kemeridir. Bu kemere Mongolova, 
Moğlava, Muallâk ve Mualla kemeri de denilmektedir. 

Kemer Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Kemerin 
uzunluğu 265 metredir. Orta kısmında ki dört büyük 
kemer vardır. Bunların her birinin açıklığı 18.40 
m’dir. Bu kemere yanlış olarak, Jüstinie kemeri de 
denilmektedir. Böyle söylenmesine sebep ise, burada 
daha eskiden bulunan bir kemerin yerine bu kemerin 
yapılmış olmasıdır.
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AİKİDO
Bir “modern Japon savaş sanatı” olan aikido, günümüzde özellikle kendini korumak için 
hem savunma amaçlı hemde estetik mücadele anlamında trend oluşturmuş bir spor dalıdır. 
Japonya’daki diğer savaş sanatları gibi aikido sadece kendini korumak için değil, aynı zamanda 
ruhsal gelişim için de bir öğretidir.

Aikido adı üç kanjiden oluşmaktadır:
• ai (birleşme, uyum)
• ki (veya çi)(yaşam gücü, ruh)
• dõ (yol)

Bir bütün olarak da anlamı “yaşam gücüyle bütünleşme yolu”dur. Aikidonun felsefesi insanın 
kendi yaşam gücünü geliştirmekten ibarettir. Yaşam gücünü geliştirmek, ama kazanım ile veya 
yenilgi ile bağlanmamaktır. Aikido öğrencilerine aikidoka denir. Aikidonun savaş sanatı olarak 
ortaya çıkışı 1930-1960 yıllarına rastlar. Aikidonun kurucusu ve ilk hocası (bilindiği adıyla Õsensei) 
Morihei Ueshiba (1883-1969)’dır. Teknik anlamda aikidonun temelinde yatan savaş sanatları 
daitõ-ryú aiki-jújutsu ve kenjutsudur.
Aikido eğitimlerinde üç tip silahın eğitimi temeldir. Bunlar jo, bokken, tantodur. Aikido, belirli 
teorik ve pratik bilgileri içinde barındırır. Teorinin ve pratiğin iç içe geçtiği yer ise antrenman yeri, 
yani dojodur.

Genelde aikido bir saldırı sanatı değil, bir savunma sanatı olarak anılır. Ancak bu yetersiz bir 
tanımlamadır. Aikido geleneksel Japon budosunun bir örneğidir. Budo, kelime anlamıyla mızrağı 
durdurmak anlamına gelirken içeriği savaşçının yolunu kapsar. Budo kelimesinin karşılığı olarak 
savaş sanatı (martial arts) kullanılabilir. Savaş sanatı, “budo”yu en yakın ifade eden kavram olabilir. 
Savunma ve saldırı kavramları, savaş sanatının stratejileridir. Savaşçı savunmayı, saldırıya karşı bir 
tepki olarak değil, bir strateji olarak kullanır ve bir stratejinin diğerine önceliği yoktur. Önemli olan 
doğru zamanda doğru stratejiyi kullanabilmektir. Aikido, bu stratejileri ve kullanımlarını öğretir. 
Aikido farkındalık, zamanlama ve tekniksel bütünlüğü içerir. Çalışan kişiye kazandırdıklarının en 
başında farkındalık ve duruma uyum sağlayıp ona uygun olan reaksiyonu verme yetisidir.

Bununla birlikte Aikido modern ve geleneksel olarak ikiye ayrılmıştır. Modern aikido daha çok 
Avrupa’ya uygun hâle getirilmiş hâli olmakla birlikte geleneksel aikido (iwama ryu) hâlâ köklerini 
korumakta ve kaynağından ilk çıktığı gibi devam etmektedir.

Kaynak vikipedia
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MUTFAK

MALZEMELER
1 adet kuzu but, davetli sayısına bölünmüş (el büyüklüğünde)
3 adet bütün kuru soğan
4 diş sarımsak
10 adet ceviz büyüklüğünde patates
1 tatlı kaşığı tane karabiber
3 yemek kaşığı zeytinyağı

ATROS EVİYE BATARYASI İLE 
FIRINDA KUZU BUDU 
YAPILIŞI
Zeytinyağını, bütün soğanları, Atros eviye bataryası ile yıkanmış ve suyu 
süzülmüş etleri tencereye koyup ara sıra karıştırmak suretiyle ağzı kapalı olarak 
etler bıraktığı suyu çekmeye yaklaşana kadar (neredeyse pişmiş) pişirin.

Ardından etleri suyun içinden alıp fırın kabına yerleştirin. Tane karabiberleri 
ve sarımsakları da etlerin arasına serpiştirin. Tencerede kalan et suyuna 1 tatlı 
kaşığı tuz ilave edin, süzgeçten geçirerek fırın kabındaki etlerin üzerine dökün. 
Patatesleri soyun, etleri haşladığınız tencereye koyun, üzerine 1 litre kaynamış 
su ilave edip patatesleri haşlayın. Haşlanan patatesleri etlerin yanına alın. Üzerini 
alüminyum folyoyla kapatıp servise 45 dakika kala 200 derecelik fırına koyun. 
45 dakika kala servise hazırdır.
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PAZARLAMA

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Doğan Polat ve Satış 
Pazarlama Koordinatörümüz 
Sertaç Südütemiz bölge 
bayilerimizi ziyaret ettiler.
Ziyaretlerde hem iş hemde 
dostluklar pekiştirildi.
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PAZARLAMA ZİYARETLER
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PAZARLAMA

27. Uluslar arası 
Seramik Banyo 
Mutfak fuarında 
GPD ürünleri 
başarılı ile temsil 
edildi.Yurt içi 
ve dışından 
müşteriler ile 
dolup taşan 
standımızda 
yeni iş birlikleri 
oluşturuldu.
Fuar girişinde 
GPD bilboard 
uygulaması 
yoğun beğeni 
kazandı.

GPD ÜRÜNLERİ UNICERA FUARI’NDA 
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
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PAZARLAMA KATALOG VE YURT DIŞI M
AĞAZA

GPD genel ürün kataloğunu 
yenilerken, ihracat içinde Rusya 
özelinde duş sistemlerine konsept 
bir katalog daha yaptı.Üstün 
GPD ürünleri tüm çeşitleri ile bu 
kataloglarda yer aldı.

GPD ürün zenginliğini arttırmak 
için plastik sifonlar,rezervuar iç 
takımları,gömme rezervuarlar ve 
klozet kapaklarından oluşan GPD 
Plastik Ürünler ailesini Unicera 
fuarında tanıtırken, hem fuar hem de 
fuar sonrası için katalog/fiyat listesi 
hazırladı.Ürünler 2015 yılı 
2. yarısından itibaren pazara 
sunulacak.

GPD, mağazalarda görsel 
farkındalık yaratıyor.GPD, 
ürünlerini satan önemli noktalarda 
görsel uygulamalar yaparak 
dikkat çekerken, ürünlerini 
nihai tüketicilerle buluşuyor.Irak 
müşterimizde yapılan konsept 
mağaza uygulaması tüketicilerin 
ilgisini çekti.Bölgede önemli bir 
konumda olan müşterimiz GPD 
ürünleri ile satışlarını daha da 
olumlu düzeylere ulaştıracaktır.

GPD KATALOGLARI 
YENİLENDİ

GPD YURT DIŞI 
MAĞAZALARI YENİLENİYOR
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Koçtaş ticari kataloğunda GPD 
ürünlerine özel ilan yayınlandı 
ve markamız çok sayıda 
profesyonel ile buluşturuldu.

GPD bayi kanalı için hazırladığı hediye 
ve seyahat kampanyasını başarılı ile 
lanse etti.2015 Mart ayı sonunda biten 
olan kampanya sonrası bayilerimiz , 
ürün alımları karşılığında,birbirinden 
değerli hediyeler kazandılar.

İhracat müşterilerimiz 
için GPDMagazine dergisi 
yayınlandı.GPD satış ve 
pazarlama aksiyonları yurt dışı 
müşterilerimiz ile paylaşıldı.

GPD Firma tanıtım DVD’si 
hem içerik hem de kapak 
olarak yenilendi ve bayilerimiz 
ile paylaşıldı.

GPD HEDİYE 
KAMPANYASI 
LANSMANI 
BAŞARIYLA 
GERÇEKLEŞTİ

GPD 
PAZARLAMA 
AKSİYONLARI 
DEVAM EDİYOR
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PAZARLAMA FUAR - M
OSBUILD 2015
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GPD, RUSYA’DA PAZAR PAYINI 
GİDEREK ARTTIRIYOR
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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.

Adana’nın Seyhan ilçesinde 1978 yılında doğdum. 1985 
senesinden itibaren iş hayatına 7 yaşında güneş enerjisi 
sistemleri imalat yapan firma da çırak olarak başladım, 
ileriki yaşlarda su tesisatı ve kalorifer tesisatçılığı ile kendimi 
geliştirme imkanım oldu.
 
2006 senesine kadar çeşitli firmalarda usta olarak çalıştım 
ve bir ara ECA servisliği de yapma fırsatım oldu,böylece 
ilk servis deneyimim ECA ile başlamış oldu. İş hayatımıza 
Sönmez KÖKÇÜ arkadaşım ile ortak olarak Nida Tesisat 
firmasını kurarak devam etmeye karar verdik,kısa bir süre 
sonra GPD Ailesi ile tanışarak Adana servisliğini üstlenerek 
bize düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmaktayız.
 
GPD firmasının deneyimli personelleri ile çalışmaktan onur 
ve mutluluk  duyuyorum. GPD Merkez servis yetkililerinin 
başta Mehmet bey olmak üzere bizlere gösterdikleri tevazu 
ve bizlere güvenmeleri ve bir aile gibi bizlere hissettirmeleri 
doğrultusunda bizlerde karşılık olarak yaptığımız işlerde 
işimizi en iyi şekilde icra ederek özverili ve dürüst bir 
şekilde görevimizi sürdürerek hem kendi firmamızın prestiji 
açısından hemde GPD firmasına layık olmaya çalışmaktayız.
 
Gpd Servisliği hizmetinde değerli ustalarımız ile çalışarak, 
servis kalitemizin hep yükselmesi ve değerinin artmasını 
görmekte olup daha iyiye gidilmesi konusunda hepimize 
düşen görev ve sorumluluklar olduğunu hatırlatmak 
isterim. GPD Ailesi ile çalışmaktan çok memnun olduğumu 
bildirerek daha nice seneler beraber çalışmaktan onur ve 
mutluluk duyarız.

Murat Üstünçekicem



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
GAZİANTEP
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 
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
KAHRAMANMARAŞ 
MALATYA
MERSİN-İÇEL
MUĞLA-BODRUM
MUĞLA-MERKEZ
MUĞLA-FETHİYE
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
ARTES 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 
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
FETHİYE 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
0544 684 36 24
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
0535 429 72 37
0542 563 05 10

0533 347 17 37
0532 548 41 57
0543 219 93 85
0542 216 78 06
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0543 622 73 90
0530 643 01 58
0552 554 43 72
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
0538 739 20 00
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 215 73 65
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
0252 613 44 00
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...


