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EDİTÖR

Değerli              Okurları,  
 
Kış mevsimini doya doya yaşadığımız soğuk 
ama güzel mevsimin son kar görüntüsünü de 
kapağımıza taşıyarak arkamızda bırakıyoruz. Baharı 
yaşamaya başladığımız bu günlerde dergimiz de 
soğuk kış günlerine inat sımsıcak içeriğiyle sizleri 
bekliyor. 

Yönetim bölümümüzde Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Aret Polat’ın 
“Ekibiniz Kadar İyisiniz” konulu yazısını, Nokta 
bölümünde yurdun dört bir yanında marka 
bayrağımızı taşıyan bayilerimizi (Deneyim Yapı - 
RİZE, Enyap Isı - İSTANBUL, Eren İnşaat - KOCAELİ, 
Fark Yapı - KAYSERİ, Tes-Pa Ticaret - ERZURUM) 
daha yakından tanıma şansı bulacaksınız. GPD’nin 
yeni ürün gamı olan Plastik Ürünleri sunduğumuz 
Vitrin bölümü, içinde bulunduğumuz mevsimin 
amansız hastalığı “Domuz Gribini’ anlattığımız 
Sağlık bölümü, karış karış gezeceğimiz Maldivlerle 
Gezi bölümü, dünyanın en ilginç spor dallarından 
biri olan Körling hakkında bilmediklerinizi 
anlattığımız Spor bölümü, Geleneksel bölümü 
ile Geleneksel Türk Tiyatrosunun tarihine göz 
kırparken Kuzeyin hırçın denizi Karadeniz’i anlatan 
Su Dünyası bölümü ilginizi çekecektir. Bu sayıda 
da damak tadınıza hitap etmeyi unutmadık 
elbet... Felis Eviye Bataryası ile Limon soslu 
Kalkan Balığı 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.

Çiçeklerin açacağı ve içimizdeki coşkunun 
mevsimine kadar sabretmenizi ve ilerleyen günlerde 
çok güzel bir bahar mevsimi geçirmenizi dileriz.



Hiç bir çalışanınız, size 
söylemek istediği şeyi 

sizin tavırlarınızdan 
dolayı söylemekten 

vazgeçmemelidir. Öğrenilmesi 
gereken ilk dil tatlı dildir.
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YÖNETİM

İş hayatında herkes her şeyi bilemez. Bu 
sebeptendir ki organizasyonlar oluşturulmuş, 
yetki ve sorumluluklar belirlenmiş ve dağıtılmıştır. 
Başarılı bir şirket yönetimi için ise strateji ve 
kurallar kadar iyi ve motive çalışanlar da çok 
fazla önem taşımaktadır. Aret Polat ”Ekibiniz 
kadar iyisiniz. Biz GPD’de her personele farklı 
motivasyon teknikleri uyguluyoruz. İnsanların 
değer yargıları ve öncelikleri çok önemli. Değer 
yargısı sarsılmış, sistemsiz çalışan ve kendini ekibe 
ait hissetmeyen, iş yapmayan ama işi iyi satmaya 
çalışan personeli içimizde barındırmıyoruz. Üst 
yönetim kişilere değil sistemlere bağlı çalışıyor. 
Kurumsal bir firmada sürekli aynı hataları yapan 
insanları barındırmak yöneticilik açısında bir 
hatadır. Zira bir zincir en kuvvetli halkası kadar 
değil, en zayıf halkası kadar kuvvetlidir.”

İnsan kaynağı kalitesi kadar GPD’de önem verilen 
başka bir unsur ise ürün kalitesidir. Ürünler güncel 
teknoloji ile çevreye duyarlı olarak üretiliyor. 
Aret Polat “Müşteriye en iyi fiyatı da verseniz, 
üründe kalite düşmesi yaşandığında müşteri sizi 
terk eder. Müşteri kalite konusunda acımasızdır. 
Çünkü günümüzde artık üretici çokluğu markalar 
arasında seçim ve değişimi kolaylaştırmıştır. Bunun 
da farkında ve bilincinde olduğumuz için, kaliteyi 
bozabilecek uygulama, üretim enstrümanı yada 
çalışan personel ile yollarımızı ayırmakta acımasız 
davranıyoruz. Çünkü, yılların olumlu referansını 
bir kalemde silip atmaya hiç niyetimiz ve 
lüksümüz yok”. “Başkalarını bilenler akıllıdır, ama 
kendini bilmek daha önemlidir”… Aret Polat “Biz 
kendimizi iyi tanıyoruz ve sınırlarımızı biliyoruz. 
Hedefler belirliyoruz ama hedefler ulaşılamaz 
değil. Personelimize karşı adaletliyiz. Kendilerine 
eşit davranılmadığını düşünen çalışanlar ekibe 
olumlu katkı yapmıyor, bunu da biliyoruz. 

EKİBİNİZ 
KADAR İYİSİNİZ

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Personele cesur olmalarını, risk alarak 
yeni fikirler geliştirmelerini özendiriyoruz. 
Her şeyi ben bilirim/yaptım demeden biz 
demeyi öğütlüyoruz. Her pozisyon için de 
alternatif bir çalışanımız var. Yani kişilere de 
bağımlı değiliz. ”Pazardaki rekabeti takip 
etmek, aynı zamanda kaliteli ve uygun fiyatı 
oluşturmak için olmazsa olmaz kural; etkin 
pazar analizi yapmaktır. Firmamız bu konuda 
gerek GPD, gerekse ARBEKA olarak her iki 
markamız için de pazar odaklı fiyatlandırma 
yapıyor. Aret Polat ”Biz 80’li yıllardaki gibi 
fabrikadan gelen maliyet odaklı fiyatlandırma 
yapmıyoruz. Pazardaki rekabete uygun hedef 
fiyatları belirleyerek, fabrikamızı daha uygun 
maliyetler ile üretim yapmaya yönlendiriyoruz. 
Aksi halde pazardan koparız. Fabrikamız bu 
hedeflere göre daha iyi personeller/yöneticiler 
ile çalışıyor, yeni makine ve kontrol sistemleri 
alımları yapıyor ve hedef fiyata uygun maliyeti 
bize sunuyor. Bunun aksi davranmak bizim için 
müşteriden kopmak anlamına gelir ki bunu 
eminim ki hiç kimse istemez.”

GPD insan kaynağı ile teknolojiyi en iyi şekilde 
harmanlayarak 2016 yılında da pazarda etkin, 
modern ve büyüyen bir firma kimliğini devam 
ettirecektir.
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BİZDEN BİRİ

1973 yılında Erzurum doğumluyum. İlk, orta 
ve lise tahsilimi Erzurum’da tamamladım. 
2010 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi 
İşletme Fakültesi İşletme bölümünden mezun 
oldum. Şu an ikinci üniversite olarak İlahiyat 
Fakültesine devam ediyorum. Evli ve bir 
çocuk babasıyım.2000 yılından itibaren inşaat 
sektöründe aktif olarak çalışıyorum. Polisan, 
DYO, Casati Boya, Filli Boya ve Gökkuşağı Yalıtım 
firmalarında aktif satış yaptım.

GPD ailesine de 2016 Ocak ayı itibarı ile Doğu 
Anadolu Bölge yöneticisi olarak katıldım. Amacım 
GPD ailesine mevcut tecrübelerim ışığında 
yeni müşteriler kazandırarak, GPD bayrağını 
olmadığımız her noktada dalgalandırmak, 
mevcut olduğumuz yerlerde de ilişkilerimizi 
güçlendirmektir. 

GPD’nin aile sıcaklığı sunan ortamında çok başarılı 
olacağıma inanıyorum. 2016 yılında firmamızın ve 
inşaat sektöründeki tüm firmaların başarılı bir yıl 
geçirmesini temenni ederim.

Sinan Gezder
GPD Doğu Anadolu Bölge Yöneticisi
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NOKTA

Deneyim Yapı - RİZE

Şirketi ailenin büyüğü olan baba Mustafa Kambur, 1999 yılında 
bir aile şirketi olarak kurdu.

Geçen 16 yıllık zaman süresince hedeflerimize ülkemizin her 
türlü zorlu ticari şartları ve tüm güçlüklere rağmen başarılı bir 
şekilde ve temiz bir sicille ulaştık. 

Şirketimizin ana amacı babamız Mustafa Kambur’un ilk kurduğu 
zamandaki temel değerlerine sahip çıkarak, Bülent Kambur ve 
Celal Kambur kardeşlerin yönetiminde başarılı bir şekilde şirketi 
daha üst seviyelere taşımaktır. Bülent Kambur
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NOKTA

Enyap Isı - İSTANBUL
İş hayatımızda piyasanın öncü 
firmalarında çalışarak uzun yıllar 
Anadoluya çıkarak satış pazarlama 
alanındaki bilgi tecrübe ve 
deneyimlerimizi artırdık.

Piyasa hakkında yeterli tecrübeyi 
kazandıktan sonra Sabri Ekinci 
ve Bayram Şenoğlu ortaklığı ile 
Enyap Isı Sis. Paz. San.Tic. Ltd. 
Şti’ni 2012 Ağustos’unda kurarak 
faaliyetlerimize başladık.

Firmamız ağırlıklı olarak, mekanik 
tesisat malzemeleri, yangın 
otomasyon malzemeleri, endüstri 
malzemeleri ,doğalgaz malzemeleri 
ve sıhhi tesisat malzemelerinin 
satışlarını İstanbul ve Anadolu’daki 
müşterilerine yapmakta olup her 
geçen gün olumlu olarak artan 
bir ivme ile ticaretine devam 
etmektedir.

İş hayatına elliden fazla sektörünün 
seçkin ve öncü firmalarının bayiliğini 
yaparak devam etmektedir. Enyap 
Isı sistemleri olarak rekabetin yoğun 
ve acımasız olduğu sektörümüzde, 
hizmet ve çözüm odaklı sağlıklı bir 
ticaret yapısı kurup, uygun fiyatı, 
zamanında teslimi ve yüzde yüz 
müşteri güvenini prensip haline 
getirip uygulamaya çalışıyoruz. 
İlke edindiğimiz bu koşulların bizi 
rakiplerimizden bir adım önde 
tuttuğunu düşünüyoruz. Bayram ŞenoğluSabri Ekinci



30 seneye yakındır devam eden ticari hayatımız; 
ilk olarak polyester su tankları, asit tankları, mazot 
tankları, döküm ve imalatı ile Kocaeli’nin Gebze 
ilçesinde başlamıştır. 

Devamında inşaat malzemeleri sektörüne ağırlık 
verilmiş toptan ve perakende olmak üzere satışlarımız 
hızlanmıştır. Firmamızın bünyesinde Yurtbay Seramik, 

Filli Boya, Orka Banyo Dolapları, Creavit Vitrifiye, Barkim Yapı 
Kimyasalları ve GPD Su Armatürleri ana bayilikleri bulunmaktadır. 

Ticari geçmişimiz sebebiyle geniş müşteri portföyüne sahip olan 
firmamız armatür sektöründe GPD Ailesi ile çalışmaktan gurur 
duymaktadır. Gerek her bütçeye uygun ürünleri, gerek satış sonrası 
servis hizmetleri ile müşterilerimize gönül rahatlığıyla Eren İnşaat 
çatısı altında satışlarımızı yapmaktayız.
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NOKTA

Eren İnşaat - KOCAELİ

Mehmet Ali Tat ve İlker Belek
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NOKTA

Fark Yapı - KAYSERİ
Fark Sondaj Market İnş. Yapı Mlz.
Şti. kurucularının 20 yılı aşan sektör 
tecrübesi boyunca sahip olduğu 
bilgi ve birikimi, 8 yıldır Fark Yapı 
adıyla ve ilk günkü heyecanıyla 
devam ettirmektedir. Kurulduğu 
günden itibaren inşaat malzemeleri 
ve sondaj borusu ticareti yapan 
uzman kadroya sahip olan 
sirketimiz; Türkiye’de adı geçen 
Yapı Malzemeleri üreticileri ile aktif 
olarak çalışmaktadır.

Kayseri ve çevre illerde hem 
perakende hem de toptan müşteri 
ağı ile değerli müşterilerine en güzel 
şekilde hizmet vermeye gayret 
göstermektedir. Sektörde de marka 
olan GPD ile 8 yıldır çalışmanın 
mutluluğunu yaşamaktayız. 
Firmanın değişmez prensipleri 
daima kalite, hizmet, zamanında 
teslim ve uygun fiyat olmuştur.
 
Başarı ve sürekliliğin teminatı 
hizmette dürüstlük ve kalitedir 
prensibiyle çalışan Fark Sondaj 
Market’e, derginiz vasıtasıyla 
gösterdiğiniz yakın ilgi ve 
desteğinizden ötürü teşekkür 
ederek firmamızın bugün ve 
gelecekte de aynı heyecan ve 
enerji ile hizmet vermeye devam 
edeceğini vurgulamak isteriz. Hamit Evereklioğlu – Yönetim Kurulu Başkanı
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NOKTA

İşyeri sahibi Aras Altunışık

Tes-Pa Ticaret - ERZURUM

1993 yılında Aras Altunışık 
ve Fatih Kantar ortaklığı 
öncülüğünde taahhüt ve küçük 
çaplı malzeme satışı amaçlı 
Erzurum’da kuruldu. Zamanla 
kendi bünyesinde iyileştirme ve 
büyüme çalışmaları ile yenilikçi 
kimliğine bağlı kalarak; kalite 
anlayışından, hedeflerinden, 
müşteri odaklılık politikasından 
vazgeçmeden günümüze kadar 
varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

Gelecekte de TES-PA Ticaret ve Mühendislik bu 
değerlerinden vazgeçmeden bekasını sürdürmeyi 
birincil amaç haline getirerek bu yolda dik 
duruşundan taviz vermeden; stoklarını her geçen 
gün büyüterek, hizmet anlayışını geliştirerek, sadece 
Erzurum ili sınırları içerisine bağımlı kalmadan 
Türkiye’nin her köşesinde taahhüt ve malzeme 
satışlarını ve mühendislik hizmetlerini devam 
ettirerek bölge bayiliklerini bünyesinde bulundurarak 
emin adımlarla ilerleyecektir.Günümüz için ve 
gelecek kuşaklara karşı sosyal sorumluluğu yerine 
getirmeyi kurum kültürünün bir parçası olarak 

konumlandıran TES-PA Ticaret ve 
Mühendislik çalışmalarını planlarken, 
süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, 
müşterilerinin beklentilerini istikrarlı 
kalite anlayışı ile karşılayarak değer 
yaratmayı esas alan; kurumsal yapısı, 
müşteri odaklı çalışma stratejisi ve 
rekabetçi büyüme potansiyeli ile “en 
iyi” şekilde değerleri yönetmekte, 
verdiği hizmetlerle, ilgili talep ve 
beklentileri en üst kalite düzeyinde 
karşılayarak, kalite anlayışından ödün 
vermeden müşteri ve çalışanların 
memnuniyetini sağlayarak, kendisini 
sürekli yenileyerek, istikrarlı güvenilir ve 
sürekli yüksek verimlilikte çalışmaktadır. 

Geçmişten günümüze belirlediği 
hedefler doğrultusunda güven ve 
özveriyle ilerleyen TES-PA Ticaret 
ve Mühendislik kalitesinden ve 
etik anlayışından ödün vermeden, 
geçmişten gelen deneyimlerini 
geleceğe yönelik yeniliklerle 
tamamlayan TES-PA Ticaret ve 
Mühendislik emin adımlarla yoluna 
devam ederek, ürünleri, çözümleri, 
satış sonrası hizmetleri ile sağladığı 
güvenirlik, yüksek iş ahlakı, bilgi ve 
tecrübeleri ile müşterilerinin ilk tercihi 
olarak, hizmette kaliteyi öne çıkarıp, 
rekabeti hareketlendirerek sektörün en 
iyileri arasındaki varlığını sürdürerek, 
İnşaat ve tesisat sektöründe 
standartları belirleyen öncü firma 
olmak için durmaksızın çalışmaya 
devam edecektir.
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SAĞLIK

Domuz gribi, Orthomyxoviridae ailesinden, 
herhangi bir virüs tarafından oluşmuştur.
Domuzlarda oluşan virüse çok benzediği için adına 
Domuz Gribi denmektedir. Hastalık tıp alanında 
İngilizce swine influenza virus kelimelerinin baş 
harflerinin bir araya getirilmesiyle kısaca SIV olarak 
adlandırılır. Bilinen tüm SIV tipleri ya Influenzavirus 
A (çoğunlukla) ya da Influenzavirus C (ender) 
tipindedir. Aşısı bulunmaktadır.2009 salgınına 
neden olan virüs, influenza A virüsünün alt 
türlerinden biri olan H1N1’dir.

Kümes hayvanları ve domuzlar ile yakın 
temasta çalışan kişiler, özellikle korumasız bir 
şekilde temasta bulunanlar, eğer hayvan insana 
bulaşabilen bir virüs taşıyorsa enfeksiyon kapma 
riski altındadır. SIV, insandan insana bulaşabilecek 
şekilde yapısını değiştirebilmektedir. 2009 yılındaki 
domuz gribi vakalarının bu tip bir virüs tarafından 
oluştuğu belirtilmektedir.

Belirtileri
Hastalığın insandaki belirtileri grip ve grip benzeri 
hastalıkların semptomları ile aynıdır. Belirtiler; ateş, 
öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrısı, baş ağrısı, 
üşüme hissi ve yorgunluktur. Normalden daha fazla 
sayıda hasta ishal ve kusma şikayeti bildirmiştir

Bu epidemide ateşsiz, daha atipik seyreden vakalar 
da görülmektedir. Örneğin, bir aileden birisinde 
tipik grip semptomları olmasına rağmen ailenin 
başka üyelerinde hafif bir burun akıntısı, gözlerde 
batma şikayeti, boğaz ağrısı olabilmekte ve hiç 
ateşi olmayanlara rastlanmaktadır. İki hastadan 
biri hafif seyretmektedir, ancak doktora “ben 
hastayım” diye gelenlerin önemli bir kısmında ateş 
vardır; hastaneye yatırılanlarda bu oran %90-95’e 
ulaşmaktadır. Yani daha ciddi vakaların hemen 
hepsi ateşlidir. Bu belirtiler sadece domuz gribine 

DOMUZ GRİBİ

özgü olmadığı için tanı konulması için hastanın 
yakın geçmişi, domuz gribi olan kişilerle temas 
edebileceği bölgelerde bulunup bulunmadığı ya 
da domuzların ve kümes hayvanlarının bulunduğu 
ortamlarda bulunup bulunmadığı sorgulanarak 
ayırıcı tanı yönteminin uygulanması gerekmektedir.

Risk grupları
Risk grubu, yani hastaneye yatış ve ölüm riski 
yüksek olanlar, hem yurt dışında hem Türkiye’de 
aynı. Bunlar, 5 yaş altı, özellikle de 2 yaş altı 
çocuklar, gebeler, her yaş grubundan kronik 
hastalığı olanlar, yani astım, KOAH, kalp hastalığı, 
diyabeti olanlar, bağışıklığı baskılanmış olanlar, 
REYE sendromu nedeniyle 19 yaş altı aspirin 
tedavisi alanlardır. En yüksek riski olanlar gebelerdir. 
Hastaneye yatışların ise çok önemli bir kısmını 
pnömoniler oluşturmaktadır.
Domuz gribi salgınından bu kadar korkulmasının 
nedenlerinden biri, hastalığın, belki genelde 
kötü seyretmiyor, ama ölen hastaların bir kısmı 
genç erişkinler ve okul çağı çocukları olmasıdır. 
Bunlardan %30’unda altta yatan bir hastalık da 
bulunmamaktadır. Ayrıca yoğun bakıma ihtiyaç 
duyan ve uzun süre kalan bu tür hastalar, yoğun 
bakım yatak sayısında da çok ciddi bir yetersizliğe 
de yol açmaktadır.

Korunma
Domuz gribi solunum (hava) yoluyla bulaşmaktadır; aşısı 
bulunmuştur ve Dünya Sağlık Federasyonun onayladığı 
bir aşıdır. Ancak aşının yan etkileri konusunda hâla 
şüpheler bulunmaktadır.
Domuz gribi aşısında adjuvan olarak yer alan skualen 
daha önce hepatit, papilloma, bazı grip aşıları ve kuş 
gribi gibi farklı birçok aşıda denenmiştir ve hem AB’de 
hem de ABD’de onay almıştır. Koldaki enjeksiyon 
yerinde ağrı dışında, adjuvanlı ve adjuvansız aşılar 
karşılaştırıldığında hiçbir ciddi yan etki görülmemiştir. Bir 
iddia da, bu molekülün normalde bağırsaktan alındığı 
ve koldan verilmesi durumunda antikor oluşumuna 
yol açacağı şeklindedir. Bunun da aksi ispatlanmış ve 
enjeksiyon yoluyla verilen adjuvanlara karşı antikor 
oluşmadığı gösterilmiştir. Onaylanmış aşılar gebelerde 
yapılabilir. Buna, canlı zayıflatılmış aşılar, ayrıca 
adjuvanlı ve adjuvansız ölü aşılar dahildir. Yeterli antikor 
oluşumunun sağlanabilmesi açısından, bebeklerde 6. 
aydan itibaren aşı uygulanabilir. İlk 6 ayda bebeğin 
annesinin veya bakıcısının aşı olması gerekmektedir. Öte 
yandan, yenidoğanlara dahi oseltamivir verilebilmektedir.

Aşıya bağlı olarak, yumurta alerjisi olanların dışında 
beklenen bir alerjik reaksiyon yoktur.
Tedbir olarak, solunum maskeleri dışında, özellikle 
kalabalık ortamlarda bulunduktan sonra, eller 
sıklıkla sabun ve su ya da alkol içerikli kimyasallar 
ile yıkanmalıdır. İnsanlar ellerini yıkayamadıkları 
durumlarda, ağızlarına, burunlarına ve gözlerine elleriyle 
dokunmaktan kaçınmalıdır. Eğer öksürme gerekiyorsa 
ağız bir bez ya da kâğıt ile kapatılmalı ve kullanılan kâğıt 
ya da bez hemen çöpe atılmalıdır.
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FELİS EVİYE BATARYASI İLE 
LİMON SOSLU KALKAN BALIĞI

Kalkan balığı, yassı kemikli, kalkan biçiminde, iri, derisi çivi kabarcıklı, alt çenesi sivri, gözleri sol tarafında, eğik ağızlı, gözlerinin çevresinde pullar bulunan bol ve 
lezzetli beyaz etli bir balıktır. Boyunun 1 metreyi bulduğu görülmüştür. Mart ve haziran ayları arasında çok lezzetli olur. Yavru kalkanlar ise haziran ve ağustos ayları 
arasında kullanılmalıdır. Pişirme yöntemlerinin hemen hepsi kalkana uygulanabilir. Tavası, ızgarası, terbiyelisi, salçalısı yapılır.

GEREKENLER
4 adet kalkan balığı fileto (700 gram) ,
4 adet büyük boy taze rezene,  
80 gram kırmızı soğan,  
4 adet limon,
1 çay bardağı kuru üzüm , 
1 çay kaşığı kapari çiçeği,
3 yemek kaşığı margarin,
Kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ,
Yeterince tuz

YAPILIŞI
1 tatlı kaşığı karabiber ve yarım çorba kaşığı kuru üzümü suda yumuşatın. Taze rezeneyi jülyen doğrayıp buzlu suda 
bekletin. Limonların kabuğunu soyduktan sonra kabuğunu ince doğrayın. Limonları yuvarlak dilimleyip suyuyla kaba 
alın. Doğranmış soğanı yapışmaz yüzeyli tavada sana yağıyla soteleyin.  1 cm’lik kare kesilmiş kalkan balığı filetoyu 
tavaya aktarın. Bir tutam tuz ve karabiberle tatlandırın. Birkaç dakika sonra limon suyunu da ekleyip pişirmeye devam 
edin. Birkaç saniye sonra süzüp bir kaseye alın ve yemeğin harcını da ayrı bir kaseye aktarın. Tavaya sana yağını 
ilave edip yemeğin harcı, yumuşatılmış kuru üzüm, sudan geçirdiğiniz 1 çay kaşığı kapari ve jülyen doğranmış limon 
kabuğunu soteleyip sosu hazırlayın.  Metal çember içine küp kesilmiş kalkan fileto ve limon dilimlerini sırayla üst 
üste dizin. Son kata limon dilimini yerleştirin. Buzlu suda beklettiğiniz taze rezeneyi süzüp kurulayın. Kızgın sıvıyağda 
taze rezeneyi kızartın. Kevgirle süzerek kağıt havlu üzerine alıp yağını süzün. Metal çemberi çıkartıp kalkan ve limon 
dilimlerini servis tabağına alın.Limon sosu ve rezeneyle birlikte servis yapın. Afiyet olsun...
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GPD YENİLİKLERİ DEVAM EDİYOR: 
PLASTİK ÜRÜNLER
GPD ürün gamına eklediği plastik 
ürünler ile, ürün portföyünü güçlendirdi.
Banyolarda mutfaklarda yer alan plastik 
tamamlayıcı ürünler çeşitliliği ile olduğu 
kadar kalitesi ile de dikkat çekiyor.GPD 
plastik ürünler gamı ; Basmalı ve çekmeli 
iç takımlar, gömme rezervuarlar, lavabo/
eviye / yer /duş sifonları , paslanmaz 
duş kanalları,kada-taharet çubukları ve 
klozet kapaklarından oluşuyor.
 
İç takımlarda 3/6 litre çift kademe, 
tek kademeli ve çekmeli iç takım 
müşterilerimize sunulmaktadır. Gömme 
rezervuarlar ise tuğla tipi, alçıpan 
tipi ve alaturka olarak 3 kategoride 
sunulmuştur. Gömme rezervuarlar 
mat krom kapak birlikte verilmektedir. 
Sifonlarda en kaliteli plastik hammadde 
kullanılırken metal bölümler 304 kalite 
paslanmaz malzeme ile tamamlanmıştır. 
Klozet kapakları ise plastik ve duroplast 
malzemeden üretilirken, yavaş kapanan 
klozet kapağı da ürün gamında yer 
almaktadır.
 
Gömme rezervuar ve klozet kapakları 
için GPD mimari bölümü tarafından 
tasarlanan özel ürün standları da 
teşhir amaçlı olarak müşterilerimize 
gönderilmeye başlanmıştır.

SFN02

YSZ04

FİT02
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Maldivler, resmî adıyla Maldiv 
Cumhuriyeti, Hint Okyanusu’nda 1.200 
adadan oluşan bir devlettir. Hindistan’ın 
güneyinde ve Sri Lanka’nın yaklaşık 750 
kilometre (435 mil) güneybatısında yer 
alır. Küresel iklim değişiklikleri yüzünden 
yüzyıl içerisinde sular altında kalacağı 
öngörülen Maldiv halkına, 15 Kasım 
2005 itibarıyla Avustralya’ya sığınma 
hakkı verilmiştir.1.200 adanın 281’inde 
insan yaşamaktadır. 1.000 civarında 
ada hâlen boştur. Yerleşim bulunan 281 
adadan 195’inde Maldivliler, 86 ada ise 
“otel ada” şeklinde kullanılmaktadır.
Maldiv halkının % 97’si Müslüman olup 
devlet “başkanlık” tipi cumhuriyet ile 
yönetilmektedir.

MALDİVLER
Yeryüzü Cenneti

Tarihi
Adalarda yerleşim binlerce yıl öncesine 
dayanmaktadır.Daha önce Budist olan ada 
halkı, Arap tüccar Abul Barakhat Al-Bar Bari’nin 
tebliğiyle Müslümanlığı seçmiştir.Sırasıyla, 
Portekiz ve Hollandalıların saldırılarıyla ve kısa 
süreli hakimiyetleriyle boğuşan Maldivliler, 75 
sene İngilizler’in hakimiyetine boyun eğmek 
zorunda kalmış, 1965 yılında İngiltere’den 
bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Daha sonra 3 
sene Kral Muhammad Fareed saltanatı devam 
etmiştir.11 Kasım 1968’de Monarşi kaldırılmış 
ve İbrahim Nasir başkanlığı idaresinde 
Cumhuriyete geçilmiştir. Cumhuriyet idaresine 
geçiş sembolik olmaktan öteye gitmemiş olsa 
da, 1970’lerin başlarından itibaren turizm 
adalarda gelişmeye başlamıştır.1968’den bu 

yana Devlet Başkanı olan Maumoon Abdul 
Gayyoom, Ekim 2008’de yapılan seçimlerle 
iktidarını genç lider Mohamed Nasheed’e 
bırakmıştır. Batılı Devletlerin “diktatör”lükle 
suçladığı Maumoon Abdul Gayyoom, 
seçimlerle iktidarını muhalifine devreden ender 
“diktatörler” arasına adını yazdırmıştır.

Ekonomi
Turizm ve balıkçılık, Maldiv ekonomisinin 
iki temel bileşenidir. Gemicilik, bankacılık 
ve taşımacılık da hatırı sayılır bir hızla 
büyümektedir.Dünyanın tüm büyük kara 
parçalarına uzak bu adalar ülkesinde hemen 
her şey İthalat yoluyla sağlandığından, yerel 
halk büyük bir sıkıntı çekmektedir. Maldiv 
parası birimi Rufiyaa’dır.
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Balıkçılık
Maldiv ekonomisi yüzyıllardır bütünüyle 
balıkçılık ve diğer deniz ürünleri üzerine 
kuruludur. Balıkçılık ülke halkının ana mesleğidir 
ve balıkçılık sektörünün gelişmesine yönelik 
çalışmalar hükümetin özellikle öncelik verdiği 
bir iştir.1974 yılında geleneksel balıkçılığı 
makineleştiren “Dhoni” isimli balıkçı botu, 
balıkçılığın ve daha genel anlamda ülke 
ekonomisinin gelişmesinde önemli bir 
kilometretaşı olmuştur. 1977 yılında Felivaru 
adasında bir Japon firmasının işbirliği ile balık 
konserve fabrikası kurulmuştur.

Ev endüstrisi
Turizm sektörünün gelişmesi, ülkede geleneksel 
hasır dokuma, ahşap işleri, el işleri, halat yapımı 
gibi ev endüstri ürünlerinin gelişmesine de hız 
kazandırmıştır. Matbaacılık, PVC boru yapımı, 
tuğla yapımı, deniz motoru tamiri, giyim eşyası 
üretimi ve içme suyu şişeleme gibi sektörler de 
son zamanlarda gelişmektedir.

Kültür
Maldivlerin kültürü komşu olan yakın Srilanka 
ve Hindistan kültürleri benzer. Bunun nedeni 
zamanında adalara göçmen eden insanlar 
Srilanka’dan gelmektedir. Dünyanın tüm büyük 
kara parçalarına uzak bu ülkenin gelişimi çok 
dinamik degildir. Bu nedenle son 1980’lere 
kadar fazla degişikler olmamıştır.Genel tropik 
ülkeler gibi çok eğlenceli bir kültür yoktur. Fakat 
genel halk daha sakin ve yavaş bir hayat düzeni 
sever.

Turizm
Turizmin gelişmesi, ülkenin ekonomisinin de 
büyümesini sağlamıştır. Doğrudan ve dolaylı 
olarak istihdam ve gelir artışı sağlamıştır. 
Günümüzde turizm ülkenin en büyük döviz 
kaynağı haline gelmiştir ve ülke ekonomisinin 
%20’sini oluşturmaktadır. 84 turistik tesisi ile 
2000 yılında 467,154 turisti ağırlamıştır. Maldiv 
Adaları 2008 yılında 683.012 turisti ağırlamıştır. 

En fazla turistin geldiği ülkeler: İngiltere, Italya, 
Almanya, Rusya ve Fransa’dır.

Maldivler’de resortlar adalar üzerine 
kurulmuştur ve her resort genelde adanın 
adıyla anılmaktadır. Resortlardan en ünlüleri: 
One and Only Reethi Rah Resort, Huvafen 
Fushi Resort, Naladhu Resort, W Retreat 
Resort, Banyan Tree Resort, The Beach House 
at Manafaru Resort,Ayada Resort ve Sheraton 
Resort’tur. Resortlarda iki ayrı oda kategorisi 
bulunmaktadır: Beach Bungalow (Sahil Villa) 
ve Water Bungalow(Suüstü Villa). Water 
Bungalowlar, denizin üstüne çakılan kazıklar 
üzerine inşa edilmiştir. Birçok resortta “no 
news-no shoes” uygulaması vardır. (haber 
okumak yok, ayakkabı yok !) Tesislerin çoğunda 
“buttler” (bir çeşit uşak, sadece size hizmet 
eden görevli) bulunur. Ayrıca, birçok resorta 12 
yaş altı çocuk kabul edilmemektedir. (The Beach 
House, W Retreat, Baros Island Resort gibi). 
Water Bungalowlar 12 yaş altı çocuklar için 
güvenlik gerekçesiyle yine yasaktır.

Neler yapılır?
Maldivlerde gündüz ve gece aktiviteleri olarak 
bir çok şey yapılabilmektedir.Maldivlerde ne 
yapılır diye düşünmenize hiç gerek yok çünkü; 
Resort otellerde konaklamak haricinde tur 
ve geziler ile unutulmaz anlar yaşanmaktadır. 
Gündüz dalmayı sevenler için mercanların 
olduğu okyanusta yüzülebilmektedir. Burada 
yeryüzünde eşine rastlanmayan canlı türlerini 
görebilirsiniz.

Cocoa Adası
Cocoa adasını görebilirsiniz. Cocoa adası Hint 
okyanusunda çok özel bir yeri olan ada olarak 
tanımlanıyor. Robinson Crusoe’yu yazarken 
Robert Stevenson bu adaya methiyeler 
düzmüştür. Beyaz mercan resiflerinin olduğu bu 
adada, bungalow evlerinin süslediği manzaralar 
sizi büyüleyecektir. Cocoa adası resortları ve 
lüks yapılarıyla her yıl turistleri ağırlamaktadır. 

Maldivler Dalış
Maldivler dalış için bulunan şnorkelleriyle 
sizi beklemektedir. Lagünler ve mercanlarla 
çevrili bu şnorkeller dalmayı sevenler için 
bulunmaz bir aktivitedir.

Maldivler Gece Hayatı Nasıl?
Maldiv Adaları geceleri resort otellerin 
diskolarında yoğunlaşmıştır.Maldivler 
aslına bakılırsa içki içmenin yasak olduğu 
bir Müslüman ülkesi konumundadır. Yani 
genel olarak Maldivlerde gece hayatı 
yok diyebiliriz. Maldivler sakin ve güzel 
adalarında bu huzuru korumak adına gece 
hayatı geri planda kalmıştır. 

Yeme İçme 
Maldivler yemek kültürü genelde balık 
üzerine yapılmaktadır. Dünyada en çok 
balık ihraç eden ülke Maldivlerdir. Turizmi 
ilk sıraya koyarsak ikinci sırada geçim 
kaynağı olarak balıkçılık vardır. Balıkçılık 
doğrudan ülkenin yemek kültürünü de 
etkilemiştir. Deniz ürünlerinin lezzeti 
sofralara yansımıştır. Oldukça zengin olan 
çeşitleriyle her türlü pişirim bu ürünlerle 
yapılmaktadır. Otellerin yemekleri özel 
olarak hazırlatması sonucu ortaya 
birçok lezzet çıkmaktadır. Turizmin 
yarattığı rekabet ortamı, denizden elde 
edilen ürünlerin tadını, sunuşunu ayrı 
bir pencereye taşımıştır. Dünyanın dört 
bir tarafından gelen insanlar buradaki 
yemekleri tatmak için sırada beklemektedir. 

Maldivler Kahve Çay Kültürü
Maldivler kahve çay kültürü yerel halk 
adına ayrı önem arz etmektedir.Keza 
resortlar ve oteller kahve ve çayı farklı 
şekillerde sunmaktadırlar.Burada sunulan 
kahve ve çaylar özel olarak yanlarında 
şekerlemelerle verilmektedir. Çikolata, ufak 
pastalar eşliğinde sunulan bu içecekler 
içinizi ısıtacaktır.
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SU DÜNYASI

HEY GİDİ 
KARADENİZ
Güneydoğu Avrupa ile Anadolu yarımadası 
arasında yer alan kuzeyinde Ukrayna, 
kuzeydoğusunda Rusya, doğuda Gürcistan; 
güneyde Türkiye ve batıda Romanya ve 
Bulgaristanla çevrili, Atlantik Okyanusu’na 
Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi 
aracılığıyla bağlanan bir iç denizdir. İstanbul 
boğazı vasıtasıyla Marmara, Kerç boğazı Azak 
Denizi’ne bağlanmaktadır. Karadeniz, 8 bin 350 
kilometre kıyı şeridine sahip, 461.000 km² alan 
kaplayan (Azak Denizi dahil, Marmara Denizi 
hariç), en geniş yeri doğudan batıya 1.175 km, 
en derin noktası 2.210 m olan, Marmara Denizi 
vasıtasıyla Ege Denizi’ne bağlanan, batıdan 
doğuya böbrek formunda bir denizdir. Karadeniz 
üzerinde bulunan önemli liman kentleri Köstence, 
Mangalia, Burgaz, Varna, Odessa, Sivastopol, 
Yalta, Kerç, Novorossiysk, Soçi, Suhum, Poti, 
Batum, Hopa, Trabzon, Samsun, Altınordu, 
Giresun, Sinop ve Zonguldak’tır.
 
Genel özellikler
Tuzluluk oranı %1,8 dolayındadır. M.Ö. 6. bin yıla 
dek bir tatlı su gölü olan Karadeniz, bu tarihten 
sonra tuzlu bir denize dönüşmüştür. Amerikalı 

deniz jeologları William Ryan ve Walter Pitman 
Buz Çağı’nın ertesinde Akdeniz’in sularının 150 
metre daha alçak olan Karadeniz’e boğaziçi setini 
yıkarak birdenbire dolarak Karadeniz Tufanı adı 
verilen sel baskınına sebep olduğunu bu olayın 
Nuh Tufanı efsanesininde kaynağı olduğunu 
iddia etmiştir. Okyanusbilimci Robert Ballard’ın 
Sinop açıklarında yaptığı çalışmalarda bulunanlar 
bu tezi doğrulamışsa da çeşitli bilim adamları 
alternatif görüşler öne sürmüştür. Karadeniz 
sürekli bir su buharı ve ısı kaynağıdır, suları fazla 
donmaz. Karadeniz kıyılarının uzunluğu 1600 km 
civarındadır. Dağlar kıyıya paralel uzandığından 
fazla girintili çıkıntılı değildir.

Büyük beş ırmak Karadeniz’e dökülür: Dinyeper, 
Dinyester, Don Nehri, Kuban Irmağı, bütün doğu 
ve orta Avrupa’yı kapsayan Tuna. Tuna tek başına 
her yıl 203 kilometre küp tatlı suyu Karadeniz’e 
taşır. Bu miktar Kuzey Denizi’ne akan bütün 
tatlı sulardan fazladır. Türkiye’den ise belli başlı 
dört ırmak Karadeniz’de sonlanır: Sakarya nehri, 
Kızılırmak, Yeşilırmak ve Çoruh (sonuncusunun 
büyük bölümü Türkiye’de olmasına karşın 
Gürcistan’da Batum’dan denize dökülür). Bu 

denize dökülen Avrupa ve Asya akarsularıyla 
birlikte Karadeniz havzasının alanı denizin 
kendisinden 5 kat daha geniştir ve yaklaşık 2.2 
milyon km2’dir. Karadeniz ve Çevre tuzluluk oranı 
oldukça fazladır.

Karadeniz’in flora ve faunası evsel ve 
endüstriyel kirlenme nedeniyle her geçen gün 
fakirleşmektedir. bIrmaklardan gelen organik 
madde miktarı deniz suyundaki bakterilerin 
normalde ayrışabileceğinden daha fazla 
olduğundan, bakteriler deniz suyunda normalde 
bulunan çözünmüş oksijen yerine deniz suyunun 
bir bileşeni olan sülfür iyonlarından oksijeni 
temin ederler. Bu işlemin sonucunda ortaya son 
derece zehirli hidrojen sülfür (H2S) gazı çıkar ve 
200 metrenin altında yaşamı engeller. Karadeniz 
dünyanın en büyük hidrojen sülfür rezervidir. 
150-200 metre arasında değişen derinliklerin 
altında yaşam yoktur. Suda oksijen bulunmaz ve 
H2S yüklüdür. Hidrojen Sülfür bulunduğu yerdeki 
tüm ekosistemi öldürür, sahil balıkçılığını yok eder 
ve eğer yüzeye çıkarsa gemilerin altını yarattığı 
kimyasal bileşimle siyah renge boyar. 

Özellikle Tuna Nehri tüm Orta ve Doğu Avrupa 
ile Balkanlar’ın endüstri ve evsel atık sularının 
boşaltıldığı bir yüzeysel su olup, doğal yaşam için 
ölümcül miktarda organik ve inorganik maddeyi 
Karadeniz’e getirmekte kirlilik oradan Boğazlar 
yoluyla da Marmara Denizi’ne taşınmaktadır. 
1980’lerin ortasında bir geminin balast suyu 
ile Karadeniz’e gelen ve orijini Doğu Amerika 
kıyıları olan Mnemiopsis leiydi (Taraklı deniz anası) 
adlı canlı türünün doğal düşmanı olmadığı için 
Karadeniz’i istila etmiş, balık larvalarının temel 
besinleri olan zooplanktonları ve bizzat balık 
larvalarını yiyerek balık sayısında önemli oranda 
düşme yaşanmasına sebep olmuştur.

Samsun-Sarp Sınır Kapısı arasında 542 
kilometrelik mesafede inşa edilen ve Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımlarından 
birisi olarak gösterilen Karadeniz Sahil Yolu inşası 
sırasında sahil boyunca yapılan dolguların deniz 
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canlılarına zarar verdiği çok sayıda bilim adamınca 
iddia edilmiş ve yolun yapımı bitmiş olmasına 
karşın, inşaası ve sonuçları kamuoyunda hararetli 
tartışmalara sebep olmuştur.

Doğal yaşam
Et çeşitliliği açısından zengin olmayan denizde 
açık sularda, yunus ve hamsi kolonilerinin yanı 
sıra arasında kıyılara dek vuran palamut ve domuz 
balığı sürülerine rastlanmaktadır. Bununla birlikte 
ekolojik sorunlar yüzünden günümüzde uskumru 
balığı kaybolmuş, palamut ve lüfer miktarı azalmış 
hamsi ise soyunu korumuştur. Çünkü o sadece 
Karadeniz’özgüdür. Pisi, dere pisisi, kalkan 
balıklarının ve çaça azalmış, kofana, torik, çinekop 
cinsleri tükenmiştir. Dünyanın en lezzetli balığı 
hamsinin stoku, boyu ve ağırlığı azalmış, havyarı 
için avlanan ve nehir ağızlarında yaşayan Mersin 
balığının, kirlilik ve aşırı avlanma sonucu nesli 
tükenmiştir.

Karadeniz balıkları

Hamsi
Hamsi balığının hem Karadeniz’de hem de Marmara 
denizinde yaşam alanı bulunmaktadır. Sürüler şeklinde 
yaşarlar ve boyları 18cm olabilir, balıkçılık tabiri ile ince 
balık cinsindendir. Sivri baş yapıları ve Karadeniz haklının 
fiziksel yapısı gereği Karadenizliler ile özdeşleşmiştir. Kasım 
ayından Mart ayına kadar beslenme ve üreme için kıyı 
şeridine yaklaşırlar. Gündüz derinde, geceleri ise yüzeye 
yakın bulunurlar. 18°c, -20°c sıcaklıklarında 4 yıl kadar 
hayatta kalabilir. Dişi hamsi 25 ila 55 metre arasında olan 
derinliklerde 40.000 kadar yumurta bırakmaktadır.

Palamut
Palamut balığı, Karadeniz’in ılık ve sıcak kıyı şeridinde 
yaşayan iri cins bir balık türüdür. Keskin dişlere sahip olan 
palamut, ağız yapısına bakıldığına etçil olduğu görülür. 
İnce balık sürüleri ile beslenen ve sürü halinde yaşayan bir 
balık türüdür. Palamut balığının balıkçılık ve halk arasında 
boyutlarına göre adlandırıldığı görülmektedir. 16cm kadar 
palamut vonozu, 22cm kadar olanları kestane palamut’u, 
22-28cm arası olanlara Çingene palamut’u, ortalama 
28-35cm arasındakiler palamut, 40cm’e ulaşanlara 
zindandelen, 45cm sivri palamut, 55cm altıparmak, 65cm 
üzeri olanlara ise piçuta adı verilmiştir. Zindan delen diye 
bilinen çeşidine, seyrek rastlana bilir, fakat diğerleri artık 

hayal olmaktan öte gidememektedir. Bu durumun en 
büyük sebebi, palamut’un gereğinden fazla ve yanlış 
avlanmasıdır.

Lüfer
Lüfer balığının en bilinen özelliği saldırgan bir yapıda 
olmaları ve kendilerinden büyük ırklara sahip balıkları 
avlayabilmeleridir. Çift sırt yüzgeci iri dişlere sahip güçlü 
çeneleri ile tüm ince balık sürülerinin sığ denizlerdeki 
kabusudur. Boy uzunlukları 110cm’e kadar ve ağırlıkları 
da 11,5kg olabilmektedir. Ilıman iklim ile sığ sayılabilecek 
sularda yaşamlarını sürü halinde idame ettirirler. 10 ila 
200 derinlikte avlanabilirler ve en çok kıyılarda veya 
kayalık yerlerde hem avlanır hem de yumurtlarlar. 
Lüferinde boyutlarına göre çeşitleri mevcuttur. Karadeniz 
kıyılarında yumurtlayıp Marmara Denizine ve oradan da 
Ege üzerinden Akdeniz’e göç ederler. 10cm kadar olan 
lüfer balıklarına defneyaprağı, 10-18cm civarında olanlara 
çinekop (çinakop) adı verilir ve bu sınıftaki lüferler oldukça 
fazla bulunduğundan adeta başka bir balık türü gibi 
muamele görür. 18-25cm sarıkanat, 25-35cm boyunda 
olanlar lüfer, tam lüfer, 35-50cm kofana, 50cm üzerindeki 
lüferlere sırtıkara adı verilmektedir. Kofana çeşidine sık 
rastlansa da sırtıkara cinsi Karadeniz’de neredeyse hiç 
bulunmaz.

Tekir
Tekir balığı, rengi ile diğer balıklardan kolay ayrılan, fakat 
barbunya adı ile anılan balık ile arasındaki küçücük bir 
farklılıklar vardır. Bu farklardan en belirgin olanı lezzetidir. 
Kırmızı ile pembe pullara sahip olan tekir balığının, baş 
bölgesindeki iki adet bıyık ile kolayca tanıyacağınız bir ince 
balık türüdür. Genel olarak 15-25cm arasında yetişkinliğe 
ulaşır ve üremek için kıyılara yaklaşırlar. Barbunyadan 
ayrılmasının kolaylaştırılması için ağzın göz hizasına kadar 
ulaşması, sırt yüzgecinde siyah benekler olması ve baş 
kısmının oval şekli sayesinde olur.

Kolyoz
Kolyoz fit görüntüsü ile bir füzeye benzetilir. Baş üzerindeki 
derisi çok ince olduğundan, yetişkinlerin beyni görünür. 
Mavimsi siyah ve gümüş renkli dalgalı motifi ile palamut 
ile benzerliği olan uskumru cinsi ile daha çok karıştırılır. 
Kuyruğunda hava kesesi olmayışı ile kolayca ayırt edilir. 
Ortalama 15-25cm kadar olanların yanında 50cm ulaşanlar 
ülkemizin değişik denizlerinde bulunabilmektedir. Tüm 
balık türleri gibi tüketilmez ve daha çok salamurası yapılır.
 
Kalkan
Kalkan balığı, 20 ila 70 metre derinlikte deniz dibinde 
kumda yaşayan yassı balık türlerinin en kıymetlisidir. 
Deniz dibinde yaşayan yengeç ve benzeri kabuklular ve 

planktonlar ile beslenirler. Görüntüleri yaklaşık olarak 
oval ya da yuvarlak yakınlığındadır. Derisinde pul 
bulunmaz. 50-70cm boyun ulaşır ve ağırlıkları 20kg 
olanlara rastlanabilmektedir. Dişiler yaz aylarında 
büyüklüklerine göre 10 ila 15 milyon yumurta 
bırakır, erkek kalkan balıkları bu yumurtaları döllerler. 
Bir hafta gibi kısa bir sürede yumurtalar canlanır.

Pisi
Pisi balığı, kalkan gibi yassı balık türlerindendir. 
Ancak şekilleri yuvarlak değil, daha çok baklava 
dilimine benzer. İlginç olan iki gözünün de balığın 
sağ tarafında bulunmasıdır. Renkleri sebebiyle iyi 
gizlenmiş olurlar. Kum ile temas eden sol tarafı 
beyazdır ve ağzı vücudun her iki tarafında ortada 
önde yer alır. Pisi balıkları, daha derin alanla doğru 
yüzerek bu alanlarda yumurtlarlar. Bir yetişkin pisi 
balığı yaklaşık olarak 25-50cm boyutlarına kadar 
ulaşabilir. Karadeniz’de kalkan kadar değerlidir.

Çaça(Papalina)
Çaça balıkları, gümüş rengi deri ve et dokuların 
sahiptir. Bu sebepten gümüş balığı olarak da 
adlandırılırlar. Dava çok kuzey ayrım kürede 
Avrupa’da yaşarlar. Göç yolları üzerinde olduğu 
için, Karadeniz’de çok bulunurlar. Yağ içerir ve 
vitaminlerden zengin balıklardır. Çaçalar, Ege 
Bölgesi’nde papalina olarak adlandırılırlar.

Mezgit
Mezgit balığı, Marmara ve Karadeniz’de oldukça 
bol bulunurlar. En irileri 40 cm kadar olmaktadır. 
Hamsi sürülerini takip ederek avlanan mezgit balığı, 
kış sonu ilk bahar başlarında üreme dönemine girer. 
Beyaz eti ve lezzeti sayesinde bol tüketilen iri sınıf 
balıktır. Her mevsim balıkçılarda bulunabilir.

Karadeniz’de yaşamlarına devam eden sürü balıklar, 
istavrit, sarı mezgit, zargana, karagöz gibi birçok 
balıktan bahsetmedik. Her mevsim ulaşılabilen bu 
balıkların yanlış avlanmalar sebebi ile beslenme 
düzenleri bozularak artık üremek için başka kıyı 
ve denizlere göç etmeleri söz konusudur. 40 cm 
boyuna ulaşmış bir istavrit balığını en son ne 
zaman gördünüz bilinmez. Deniz derya diyerek ve 
yeterli boyutlara ulaşmadan yakalanan balık türleri, 
yumurta ve yumurtlama alanlarına zarar veren 
avlanma araçları(trol ağları-projektör aydınlatma) 
bilinmelidir ki kesinlikle yasaktır. Gelecek nesilleri 
balık gibi besleyici bir besinden yoksun bırakmamak 
için avcılık kurallarına titizlikle uyulması ve 
denizlerimize sahip çıkılması gerekmektedir.



18 2016/1.Sayı:23

SPOR

KÖRLİNG (CURLING)
Körling, 42×4,3 metrelik buzdan bir pist (rink) 
üzerinde oynanan olimpik bir takım oyunudur. En 
basit tanımıyla oyunun amacı, granitten yapılmış 
dairesel taşı buz üzerinde kaydırarak hedefin 
merkezinde durdurmaktır.

Buz üzerine iç içe geçmiş halkalardan oluşan 
hedefe “ev” adı verilir. Pistin iki ucunda olan 3,66 
m çapındaki evin; oyun hattı olan hogdan uzaklığı 
6,4 m, evlerin birbirlerinde uzaklığı 34,7 m’dir. 
Puan, ev’in merkezine karşı takımdan daha yakına 
taş atarak kazanılır. Hassaslık seviyesi ve kazanmak 
için ortaya konan stratejik düşüncenin karmaşık 
yapısı sayesinde curling “buz üstü satranç” olarak 
adlandırılır.

Kökeni ve tarihi
Körling, Ortaçağ İskoçyası’nda icat edildi. 
Renfrewshire’deki Paisley Manastırı binalarının 
yanında buz üstünde taşlarla Şubat 1541’de 
yapılmış bir yarışmadan bahseden bir kayıda 
rastlanmaktadır. 1565 tarihli ve iki resimde Baba 
Pieter Brueghel’in Flaman köylülerin körling 
oynarken resmedilmiştir. Buraların o yıllarda 
İskoçya ve bugünkü Benelüks ülkelerinin sıkı 
kültürel ve ticârî bağları bulunmaktaydı. Bu 
gerçek, golf tarihinde de kendini göstermektedir. 
İlk kez 1924 Kış Olimpiyatları’nda bir olimpik 
spor olarak yer alan körling, 1998 Kış 
Olimpiyatları’ndan beri olimpiyatlarda resmî spor 
olarak yer almaktadır.

Rink
Rink, iki ucunda hedef tahtası şeklindeki evlerin 
bulunduğu bir buz pistidir. 3,66 m çapındaki evlerin 
önünde, 6,4 m mesafede oyun hattı, hog bulunur. 
Rinkin ve evlerin ortasından boylu boyunca tee 
hattı (İngilizce: tee line) uzanır. Evlerin ortasından 
geçen rinki enine kesen merkezi çizgiler (İngilizce: 
center lines) ile tee hattı evleri dört eşit dilime ayırır 
ve evlerin ortasındaki düğmeyi (İngilizce: button) 
oluştururlar. İç içe geçen çizgiler taşların merkeze 
yakınlığının tayin edilmesine yardımcı olurlar. En 
dıştaki çemberin dışında kalan taşlar oyun dışıdır 
ve skor üretmezler. Düğmeden 3,66 m ilerde 
merkezi çizgiye paralel (çentik) çizgi(si)nin ortasında 
çentik (İngilizce: hack) bulunur. Çentikler atış için 
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itiş desteği olurlar. Atıcılar genelde ayaklarıyla 
çentikten destek alarak atışlarını gerçekleştirirler. 
Kapalı rinklerin iki ucunda kenarları 7,6 cm’yi 
geçmeyen iki adet sabit kauçuk çentik bulunur. 
Hareketli çentikler de kullanılabilir.

Pistin hazırlanması sırasında buzun üzerine su 
damlalarının püskürtülmesiyle çakıl (pebble) 
denilen yüzey oluşturulur. Çakıl ile taşın 
sürtünmesinden taş dışa doğru yahut içe doğru 
dönerek ilerler, bu da güzergahın kıvrılmasına 
(İngilizce: curl) yol açar. Bu çakıl katmanının 
oyun süresince aşınması ile bu kıvrılma da oyun 
boyunca değişir. Ayrıca rinkin oyun süresince 
aynı sıcaklıkta, -6 °C’de kalması da sağlanmalıdır. 
Bazen buz kristalleri taşın altına yapışır, 
bunun sonucunda sürtünmeyi arttırır ve taşın 
güzergahını değiştirir. Çakıl azaldıkça -eğer pisti 
oluşturan suyun içindeki mineralleri ayrıştırıcı özel 
işlem uygulanmamışsa- taşın altına yapışmalar ve 
sürtünme artar.

Körling ayakkabıları
Körling için oyuncular özel ayakkabılar giymek 
zorundadırlar. Ayakkabının tekinin tabanında 
kaydırıcı (slider) denen teflondan ya da benzer 
malzemeden pürüzsüz bir hat bulunur. Kaydırıcı 
haricen başka bir ayakkabının altına da 
yapıştırılabilir bir malzemedir. Kaydırıcı sayesinde 
oyuncu çentikten ayrılıp atışını yaparken kayabilir. 
Solak oyuncuların sağ teklerinde, sağ elini 
kullanan oyuncuların sol teklerinde kaydırıcı 
bulunur. Diğer tekin altında ise çekişi artırmaya 
yarayan kauçuk bir hat bulunur.
 
Körling süpürgesi kayanın önünde buzu süpürüp 
güzergahını kaybetmemesi için kullanılır.

Fırça
Körling fırçası (veya süpürgesi) taşın önündeki 
buz yüzeyini süpürmek için kullanılır. Hızlı 
bir süpürme yüzeydeki buzu eritir ve azalan 
sürtünme sayesinde taş ivmesini korur. Bu da 
taşın doğrultusunu kaybetmemesini sağlar. 
Beyhude gibi görünmesine rağmen, süpürge 

pist üzerindeki buz artıkların kaldırılmasına 
da yardımcı olur. Skip, rink’in diğer ucunda 
durarak, atıcıya taşı fırlatması gereken doğrultuyu 
göstermek için de süpürgeyi kullanır. Bazı atıcılar 
da taşı fırlatırken süpürgelerini dengelerini 
sağlamada kullanırlar.

Geçmişte mısır püsküllerinden yapılma süpürgeler 
kullanılırmış. Zamanla fırçalar mısır süpürgelerinin 
yerini almış. Günümüzde bu spora has özel 
fırçalar kullanılmaktadır.

Taş
Körling taşı veya kayası, 19,96 kg’dır ve üzerinde, 
fırlatıldığında dönmesini sağlayan taşıma sapı 
bulunur. Eğer sap taşın boyunca döndürülmüş ise 
(sağ elli atıcılar için saat yönünde, solak atıcılar 
için saat yönünün tersine doğru) atış “in turn” 
kabul edilir ve eğer sap, taştan uzağa doğru 
döndürülmüşse (sağ elli atıcılar için saatin ters 
yönünde, solak atıcılar için saat yönüne doğru), 
“out turn” denir. Sap renkleri takımların taşlarını 
birbirlerinden ayrılmasına yarar (genellikle bir 
takım sarı diğeri kırmızı saplı taş kullanırlar). Sapta 
hog çizgisi ihlallerini tespit için bir algılayıcı da 
bulunabilir.

Taşın altı düz değil konkavdır. Bu nedenle buzla 
temas halindeki yüzey (çalışan yüzey) sadece 
konkav tabanın en alt 6–12 mm yüksekliğindeki 
bölümdür. Bu dar çalışma yüzeyi nedeniyle 
buzun üstünde bulunan çakıl tabakasının 
taşın hareketine katkısı olur. Düzgün şekilde 
hazırlanmış buzda, kayanın güzergahı kayanın 
döndüğü yöne doğru bel verip (kavis alıp) 
hedefine ilerleyecektir. Bu kavisin derecesi, buzun 
hazırlanması ve oyun sırasında güzergahın 
deformasyonuna bağlıdır. Taşın iyi kavis aldığı buz 
kaygan nitelendirilir.

İskoçlar kaliteli taşların Ayrshire sahilindeki 
Ailsa Craig’de bulunan Ailsite adı verilen belirli 
bir granitten olması gerektiğine inanırlar. 
İskoç Körling Taşı Şirketine göre; Ailsite’ın su 
emme kapasitesi az olduğundan, donma 

ve erimenin yol açtığı aşınmayı önler. 
Eskiden bütün körling taşları bu granitten 
yapılırdı. Lakin, ada şimdilerde doğal 
hayatı korumak için korunmakta ve artık 
madencilikte kullanılmamaktadır. Ailsite’ın 
az bulunmasından dolayı, olimpik seviyede 
kullanılan ailsite taşların fiyatları 1500 $’a 
erişebilmektedir. Birçok körling klübü ailsite’a 
başka granit taşlar yapıştırılarak çalışan 
yüzey oluşturulmuş taşları kullanırlar. Bazı 
düşük bütçeli kulüplerde betondan yapılma 
körling taşları da kullanılmaktadır. Turin 
2006 Kış Olimpiyatları’nda kullanılan körling 
taşları, İskoçya’nın Kuzey batısında bulunan 
Llyn Yarımadasındaki Yr Eifl dağındaki 
madenlerden çıkarılan Garn For granitindendi.

Oynanışı
Bir maç on oyun sonundan ibarettir. Eğlence 
için genelde 8 veya 6 sonla oynanır. Bir (oyun) 
son(u) her iki takımın tüm oyuncularının iki 
atış hakkını, toplam 16 kayayı kullanmasıdır. 
Eğer 10 (oyun) son(u) bittiğinde eşitlik varsa bir 
son daha tie break (uzatma) eli olarak oynanır. 
Bu uzatma eli de beraberliği bozamamış ise 
beraberlik bozulana kadar son oynanmaya 
devam edilir. Kazanan tüm sonlar bittiğinde en 
fazla puana sahip olan takımdır.

Herhangi bir seviyedeki karşılaşmada 
tüm sonlar bitmeden kaybeden takımın 
kazanma şansı kalmasa bile maçı terketmesi 
uygun değildir. En çekişmeli turnuvalarda 8 
son tamama ermeden kaybeden takımın 
terketmesine izin verilmez. Çekişmeli 
turnuvalarda kaybeden takımın “taşlarının 
bitmesi” ile maç sona erer; bu da sonuncu 
sonda kaybeden takımın elindeki taşların 
beraberliğe yetecek olandan az kalmasına 
verilen addır.

Uluslararası yarışmalarda her taraf 
kendine verilen 73 dakikada tüm atışlarını 
tamamlamalıdır. Ayrıca her takımın her 10 
sonda iki adet 60 saniye mola hakkı vardır.
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Türk tiyatrosu, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları 
dönemlerin birtakım törenleri ve taklit gösterileriyle 
başlayan tiyatro etkinliklerini ifade eder. Tiyatro 
sanatının gelişmesi Türkler’in Anadolu’ya gelmeleri, 
özellikle de İstanbul’u fethetmeleri (1453) ve 
burayı başkent yapmaları ile daha da hızlanmıştır. 
Bu dönemden sonraki Türk tiyatrosu geleneksel 
tiyatro ve batı etkisi altında gelişen tiyatro olarak 
ele alınabilir.

Geleneksel tiyatro başlığı altında genellikle kukla, 
meddah, Karagöz, orta oyunu ve köy seyirlik 
oyunu gibi gösteri türleri yer alır. Şarkı, dans 
ve söz oyunlarına dayanan geleneksel tiyatro 
yazılı bir metne dayanmaz. Geleneksel tiyatroda 
güldürü öğesi ön plandadır. Genellikle sahnesiz 
bir tiyatrodur. Bunlardan seyirlik köy oyunlarının 
kökeni tarih öncesi bolluk törenlerine ve ilkel 
inançlara uzanır. Bunlarda Türkler’in Orta Asya’dan 
getirdikleri inançların izleri olduğu gibi, Anadolu’da 
daha önce yaşamış olan toplulukların kültürlerinin 
de katkısı vardır. Bu oyunların başlangıçta amaçları 
zamanla değişmiş olsa bile, Türk köylüsünün bu 
geleneği sürdürdüğü görülür.

Kukla
Kukla ise Türkler’in Anadolu’ya geldiklerinde 
birlikte getirdikleri bir gösteri sanatıdır. İstanbul’da 
Osmanlı döneminde el kuklası, ipli kukla, sopalı 
kukla, araba kuklası, yer kuklası, ayak kuklası, 
iskemle kuklası gibi değişik türde kukla gösterileri 
19. yüzyıla kadar geliştirilerek sürdürülmüştür. 
Ama kukla sanatı, ondan daha eski bir gösteri olan 
meddahlık ve İstanbul’a 16. yüzyılda geldiği sanılan 
Karagöz kadar yaygın olmamıştır.

Meddahlık
Meddahlık, bir konuyu oynayarak anlatma 
sanatıdır ve İslam ülkelerinde oldukça yaygın bir 
gelişme alanı bulmuştur. Öbür gösteri türlerinde 

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU
güldürüye ağırlık verilmesine karşılık meddahlıkta 
acıklı, duygusal, dinsel ve kahramanlıkla ilgili 
konulara da rahatlıkla yer verilebiliyordu. Aynı 
zamanda kıssahan diye anılan meddahlar, sarayda 
olduğu gibi halk arasında da büyük ilgi görmüş, 
özellikle kahvehanelerde İstanbullular’ın eğlence 
gereksinimini yüzyıllar boyunca karşılamıştır. Fatih 
Sultan Mehmed’in sarayında Mustafa, Balaban Lâl 
ve Ömer adlı kıssahan ve nedimleri daha sonra, II. 
Selim döneminde Nakkaş Hasan, Çokeydi Reis, III. 
Murad döneminde ise Meddah Eğlence, Lâlin Kaba 
diye bilinen Bursalı Seyit Mustafa Çelebi ve Derviş 
Hasan gibi meddahlar izlemişlerdir. Bu geleneksel 
temaşa türü İstanbul’da Cumhuriyet döneminin 
ilk yıllarına kadar daha pek çok sanatçı yetiştirmiş, 
bunlardan Şükrü Efendi, İsmet Efendi ve Meddah 
Sururi gibi sanatçıları görüp dinlemiş olan bazı 
İstanbullular onların ününü canlı birer tanık olarak 
günümüz kuşaklarına bile iletmiştir.

Meddahlık sanatı, İmitatör Rasih’le birlikte bir 
ölçüde zamana uymuş, 1940’larda ise ünlü sinema 
ve seslendirme sanatçısı Ferdi Tayfur meddahliğa 
tam anlamıyla çağdaş bir nitelik kazandırmıştır. 
Celal Şahin ve Orhan Boran gibi bazı sanatçıların 
bu geleneksel sanat türünü günün koşullarına 
uygun bir biçim ve içerikle sürdürdükleri, ünlü 
sinema ve tiyatro oyuncularından Erol Günaydın’ın 
ise meddahlığı geleneksel özellikleri içinde 
yaşatmaya çalıştığı görülmüştür.

Karagöz ve Hacivat, Gölge oyunu
Türkler’in toplumsal yaşamında önemli bir yeri 
olan bir başka geleneksel gösteri türü de, bir 
çeşit gölge oyunu olan Karagöz’dür. Gölge 
oyununun kökeni konusunda değişik görüşler ileri 
sürülmektedir. Cava, Endonezya ya da Çin gibi 
Uzakdoğu ülkesinde ortaya çıkmış ve Hindistan 
üzerinden Ortadoğu’ya gelmiş olması akla yakındır. 
Bazı kaynaklar Karagöz’ün 14. yüzyılda Orhan 
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GELENEKSEL
Gazi zamanında Bursa’da ortaya çıktığını ileri 
sürüyorsa da, günümüzde daha yaygın bir görüşe 
göre Türkler gölge oyunu tekniğini 16. yüzyılda 
Mısır’dan almış ve bu oyun türüne Karagöz adı 
altında kesin biçimini 17. yüzyılda kazandırmışlardır.
Karagöz de meddahlık gibi, bir kişinin yaratıcılığına 
dayanan bir gösteri türüdür. Hayali ya da hayalbaz 
denilen karagözcünün bir de yardak adı verilen 
yardımcısı vardır. Klasik bir Karagöz oyunu 
genellikle dört bölümden oluşur:

• Hacivat’ın semai söyleyerek perdeye geldiği 
ve perde gazelini okuduktan sonra dua edip 
Karagöz’ü perdeye çağırdı mukkadime (giriş) 
bölümü.
• Hacivat’la Karagöz arasında geçen ve doğrudan 
konuyla ilgisi olmayıp daha çok Karagöz’ün yanlış 
anlamalarından ortaya çıkan güldürücü muhavere 
(karşılıklı konuşma) bölümü.
• Başka kişilerin de katıldığı ve oyuna adını veren 
olayların yer aldığı fasıl.
• Karagöz ile Hacivat arasında geçen kısa bir 
uzlaşma konuşmasıyla noktalanan bitiş bölümü.

Karagöz oyunlarının konuları çoğunlukla gerçek 
yaşamdan alınmış sahnelerden oluşur: Mahalle 
yaşayışı, esnaf ve evlenme töreleri, toplumsal ve 
siyasal taşlamaya elverişli olaylar gibi. Bunun dışında 
Ferhad ile Şirin, Tahir ile Zühre, Arzu ile Kamber 
kerem ile aslı gibi halk hikâyelerinden, olağandışı 
öğelere yer veren masallardan da yararlanıldığı 
görülür. Sarayda oynatılan örneklerinde belli bir 
inceliğe ulaşan Karagöz oyunlarının, özellikle 
Osmanlı toplumunun kadınların ve erkeklerin 
birlikte eğlenmelerini yasakladığı bağnaz 
dönemlerinde, daha çok yetişkin, erkek seyircilerin 
gittiği kahvehanelerdeki gösterilerinde açık saçık 
bir kimliğe büründüğü de göze çarpar. Oyunun 
iki baş kişisi halk zekâsını ve halkın gözündeki 
bilgiç Osmanlı münevverini temsil eden, ama bir 
yandan da Karagöz’e ve mahalleliye yardımdan 
geri kalmayan Hacivat’tır. Bunlar dışında Tiryaki, 
giyimine düşkün Mirasyedi Çelebi, genellikle 
zenne denilen genç kadın tipleri, mahallenin aptalı 
Beberuhi, Tuzsuz Deli Bekir, Zeybek gibi kabadayı 

ve külhanbeyi tipleri, Kürt, Laz, Kastamonulu, 
Bolulu, Acem, Rumelili, Yahudi, Rum, Ermeni, Arap, 
Zenci, Frenk gibi taşralı ya da azınlıktan olup şive 
taklidi yapan Osmanlı İmparatorluğu’nun değişik 
kesimlerinden gelip İstanbul’da toplanmış olanlar 
ile cin, büyücü, yılan ve canavar gibi olağanüstü 
yaratıklar vardır.Karagöz sanatını zamanımıza kadar 
getirmiş büyük hayalciler arasında Hayali Memduh 
Bey ile Hayali Küçük Ali’den sonra günümüzde bu 
sanatı yaşatmaya çalışan Tacettin Diker ve Metin 
Özlen’in adlarını da anmak gerekir.

Ortaoyunu
Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımlardan 
Karagöz’e benzeyen, ama canlı oyuncularla 
oynayan bir türü de ortaoyunudur. 16. ve 17. 
yüzyıllardaki kol oyunu, taklit oyunu, meydan oyunu 
ve zuhuri gibi oyuncu kollarının gösterilerinden 
kaynaklanan bu gösteri türü kesin biçimini ve 
ortaoyunu adını 19. yüzyılda almıştır. Karagöz’de ve 
İtalyanlar’ın commedia dell’arte’sinde olduğu gibi 
ortaoyununda da yazılı bir oyun metni yoktur. Ana 
çizgileri bilinen bir konu ele alınarak, oyuncuların 
doğaçlama, yani tuluat yoluyla geliştirdikleri olaylar 
dizisi, gene Karagöz’dekine benzer konular ve 
ondakine benzer oyun kişileriyle sahneye getirilir. 
Oyun yeri seyircilerin çevrelediği hemen hemen boş 
bir alandır. Erkek seyirciler ve kadın seyirciler ayrı 
ayrı yerlerde otururlar. Ortaoyununda Karagöz’ün 
karşılığı Kavuklu, Hacivat’ın karşılığı ise Pişekâr’dır. 
Öbür oyun kişileri Karagöz’deki kişilerle büyük 
benzerlik gösteren kalıplaşmış tiplerdir. Ortaoyunu 
da Karagöz gibi dört bölümden oluşur. Ama burada 
perde gazeli yerine Pişekâr’ın seyirciyi selamlaması 
ve zurnacıyla konuşarak oyunu açması, muhavere 
bölümünde ise Pişekâr ile Kavuklu’nun tanışma 
konuşmaları (arzbâr) ve Kavuklu’nun sonunda rüya 
olduğu anlaşılan bir olayı anlatması (terkerleme) 
gibi özellikler ortaoyununun Karagöz’den ayrildığı 
bazı ayrıntılardır. Ortaoyunu günümüzdeki başarılı 
örnekleri arasında İstanbul yaşayışını canlandıran 
Ahmet Kutsi Tecer’ın Köşebaşı (1948), Oktay Rifat’ın 
Oyun İçinde Oyun (1948), ve Haldun Taner’in 
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım (1964) 
oyunlarını sayabiliriz.
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AKVARYUM

BETA BALIĞI (KAVGACI SİYAM BALIĞI)
Latince Adı: Betta splendens Coğrafik Kökeni: Tayland  Beslenme Biçimi: Etçil Davranış Biçimi: Orta derecede agresif 
Kendi Türlerine Davranışı: Aşırı Agresif  Yüzme Seviyesi: Yüzey Cinsiyet Ayrımı: Erkekler daha renklidir ve daha uzun 
yüzgeçlere sahiptir. Üreme: Erkek suyun üstüne köpükten yuva yapar, erkek ve dişi yumurtlarken baba yumurtlararı bu köpüklere taşır ve 
yumurtalara bekçilik eder.  Sıcaklık: 24°C - 30°C En Fazla Büyüdüğü Boy: 7 cm En Az Akvaryum Hacmi: 30 litre 
Su Sertliği: 5 - 19 °dH pH: 6.0 - 8.0 Zorluk Seviyesi: 1 Genel Yorum: Ülkemizde genelde fanuslarda ve bardaklarda satılan 
bu balıklar yaşatılma şekli açısından hak etikleri yeri bulamamış ticari kaygılar yüzünden üstün körü yaşatılmaya çalışılan narin ve asil 
balıklardır. 

Beta, Cennet balığı, Gurami gibi türler Labirentliler olarak 
adlandırılır bunun nedeni bulundukları sudaki oksijen miktarı 

çok düştüğünde hayatta kalmalarını sağlayan labirent adı 
verilen ek solunum organlarınada sahip olmalarıdır, 

doğrudan havadan oksijen temin edebilirler. Fanuslarda 
satılmalarının nedeni Labirent olarak adlandırılan bir 
solunum sistemlerine daha sahip olmalarıdır. 

Labirentliler grubuna giren Güney Doğu Asya’nın 
bu kavgacı balığı genelde fanuslarda bakılmalarına 
rağmen en az 30 litrelik akvaryumlarda 
bakılmalıdır. Davranış biçimleri gereği iki erkeği 
aynı ortamda yaşatamazsınız, sonuç mutlaka 
bir balığın kaybedilmesi olacaktır. Bunu erkek 
betanıza ayna tutarak test edebilirsiniz. 

Beslenmelerinde seçiçi davranmazlar, kaliteli 
kuru yemler, canlı yemler ve dondurulmuş 
yemlerle beslenebilirler. Aynı akvaryumda 
dişi beta beslenebilir ama dişi beta bulmak 
hem zordur hemde dişi betanın erkeğin 
darbelerinden korunmak için formda olması 

ve akvaryumun büyük ayrıca bol bitkilendirilmiş 
olması gerekir. 

Üremeleri su yüzeyinde erkek betanın yaptığı köpük 
yuvada gerçekleşir, erkek yere düşen yumurtaları 
yuveya taşır. Mümkünse dişi ile erkek ayrı 
akvaryumlarda bakılıp kondüsyon kazandırılmalıdır.
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PAZARLAMA OUTDOOR

Outdoor aktivitesi olarak müşterilerimize yaptığımız tabela 
uygulamaları devam etti.GPD markasının yoğun popülasyon 
olan merkezlerde daha iyi algılanmasını sağlayan bu aktiviteler ile 
markamıza değer katmaya devam ediyoruz.

GPD, MARKA AKSİYONLARINDA 
YENİLİKLER DEVAM EDİYOR...
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PAZARLAMA

GPD, FONKSİYONEL VE ESTETİK TEŞHİR 
UYGULAMALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR

GPD estetik ve teknolojik 
ürünlerini hem fonksiyonel hemde 
özel tasarım standları ile sergiliyor. 
Müşterinin mekanına göre 
şekillenen özel standlar üstün 
GPD ürünlerine değer katıyor.
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PAZARLAMA KURUM
SAL KİM

LİK
GPD KURUMSAL KİMLİK
ÇALIŞMALARI

GPD ürün 
kutuları,fiyat 
listeleri ile 
güçlendirdiği 
kurumsal kimlik 
çalışmalarına 
promosyon 
malzemeleri ve 
kartvizitler ile 
devam etti.Firma 
çalışanlarının 
kartvizitleri yeni 
kimlik fonu olan 
3 boyutlu poligon 
ve prizmatik 
zemin üzerinde 
şekillendirildi.
Spiralli not 
defteri de bu 
bütünlüğün 
içinde yer 
aldı.
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PAZARLAMA

GPD ihracat kanalında yurt dışı fuarlara katılım sağlayarak, yeni 
müşterileri portföyüne eklerken mevcut müşterileri ile de bağlarını 
güçlendirdi.23-26 Kasım 2015 tarihlerinde Dubai Uluslararası 
Yapı ve İnşaat Fuarı’na katılan GPD, 2-5 Şubat 2016 tarihlerinde 
Polonya Budma 25.Uluslararası Yapı Fuarı’na katıldı.Dünyanın her 
yerinde GPD markası tanınmaya devam ederken, ülkemize de 
ihracat katkısı sağlıyoruz.

DUBAİ ULUSLARARASI 
YAPI VE İNŞAAT FUARI
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PAZARLAMA YURTDIŞI FUAR
POLONYA BUDMA 

25.ULUSLARARASI YAPI FUARI
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SATIŞ SONRASISATIS SONRASI

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.

BAFF GROUP 
KASTAMONU
1970 yılında İstanbul da doğdum. İki kızım 
ve iki oğlum var. Çalışma hayatıma dünyaca 
ünlü bir otobüs markasına ait fabrika binasının 
mekanik inşasında başladım. Fabrika inşasının 
bitmesi ile birlikte faaliyete giren fabrikada 
uzun bir dönem mekanik bakım teknisyeni 
olarak görev yaptım. 

İlerleyen zamanlarda sektör değiştirerek ısıtma 
alanında faaliyet gösteren bir ısıtma firmasının 
teknik servis departmanında servis teknisyeni 
olarak çalıştım. 2008 yılında Batı Karadeniz’in 
doğa harikası Kastamonu’ya doğalgaz verilmesi 
ile birlikte İstanbul’dan ayrılıp aynı zamanda 
memleketim olan Kastamonu’ya yerleşip ısıtma 
sektöründe yetkili servis hizmeti vermeye 
başladım. Isıtma sektörü ile birlikte diğer 
bazı alanlarda da olmamız gerektiği kanısı 
bizleri pompa konusunda dünya devi olan bir 
marka ile tanıştırdı ve yolumuzu biraz daha 
genişletmiş olduk. Teknik destek verdiğimiz 
bir müşterilerimizin isteği doğrultusunda 2015 
yılında GPD markasının ürünlerini de hizmet 
verdiğimiz ürünler arasına katarak müşteri 
odaklı teknik hizmet anlayışımıza bir perçin 
daha attık.

Mustafa Sarı

GPD ailesi ile çok kısa bir süre tanışmamıza 
rağmen gerek lojistik destek gücü gerekse satış 
sonrası hizmetlerde sergilemiş oldukları hizmet 
anlayışında edindiğimiz izlenimlerimiz bizlerde 
GPD ailesi ile çalışma memnuniyeti sağlamıştır.

Müşteri verdiğiniz hizmetin kalitesini müşteriye 
hissettirdiğiniz sürece müşterinizdir. Tüm GPD 

ailesine başarılı ve kazançlı günler dileriz.



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 - KARTAL
İSTANBUL - ÜSKÜDAR
İSTANBUL - BAĞCILAR
İSTANBUL - BAKIRKÖY
İSTANBUL - KADIKÖY

İSTANBUL - KAĞITHANE
İSTANBUL - MALTEPE
İSTANBUL - PENDİK 
İZMİR - KARŞIYAKA
İZMİR - BALÇOVA
İZMİR - BORNOVA
İZMİR - KARABAĞLAR
KOCAELİ - İZMİT
KOCAELİ - GEBZE
KOCAELİ - GÖLCÜK
KARABÜK - SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
K.MARAŞ 
MALATYA
MERSİN - YENİŞEHİR
MUĞLA - BODRUM
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 
YOZGAT 

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 
POLATSAN DOĞALGAZ
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 
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
BAFF GROUP TEK. HİZ.
GÜVEN MÜHENDİSLİK
ÇAVDAR TESİSAT
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
BİRLİK TESİSAT
AKBABA SIHHI TESİSAT
EMEK-İŞ TESİSAT
KAYA TESİSAT
AKÇAN TEKNİK
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 
KISMET ISI SİSTEMLERİ

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
0534 288 34 88
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
0532 206 79 70
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
0530 643 01 58
0552 554 43 72
0532 207 99 06
0542 675 15 64
0541 646 61 41
0533 596 52 96
0545 761 41 94
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0542 542 12 25 
0532 791 35 67
0537 517 50 71
0532 611 73 08     
0532 723 42 01
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
0532 403 89 10

 

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
0542 519 79 66
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
0262 322 10 86
0262 642 61 23
0262 414 00 40
0370 725 50 67
0366 215 43 47
0352 235 35 95

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

0324 326 82 30
0252 319 35 53
0252 316 38 00
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 
0354 415 56 13

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

Ali Çebi Caddesi Keleşoğlu Plaza 
Kat:1 No:37 Beylikdüzü / İstanbul   
T (0212) 879 00 30 pbx  F (0212) 879 00 35
satis@gpd.com.tr

Satış Ofisi Fabrika
Baksav Organize San. Sitesi Sardunya Cad. No: 7 
PK 34524 Yakuplu - Büyükçekmece - İstanbul
T (0212) 875 31 67 pbx  F (0212) 875 05 69
info@gpd.com.tr



BATARYALAR İÇİN 
TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

İLK GÜNKÜ GİBİ...İLK GÜNKÜ GİBİ...


