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Değerli               Okurları,  
 
Yeni yılın ilk sayısı ile karşınızdayız. Baharın kendini yavaş 
yavaş hissettirdiği bugünlerde, canlı renklere sahip bir 
kapak ile GPD ‘nin yeni serisi Tulio lavabo bataryasının 
resmini sizlere paylaşıyoruz.

Yönetim bölümümüzde Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aret Polat’ın İş Hayatında Başarı” konulu 
yazısını, Nokta bölümünde Sakarya Aktekin Yapı, Giresun 
Arslan Ticaret, Silivri Dem Isı ve Erzurum Emirhanlar 
İnşaat’ı ve ilgili bayilerimizin vizyonlarını GPD’ye 
bakışlarını sizlerle paylaşıyoruz.

Su tasarrufu anlamında en etkili teknolojiye sahip 
Fotoselli bataryaların tanıtıldığı Vitrin bölümü, Bahar 
Alerjileri’ni anlattığımız Sağlık bölümü, İtalya ve 
dünyanın en önemli merkezlerinden olan “görmeden 
ölmeyin..” denilen Roma’yı tanıttığımız Gezi bölümü, 
Bahar aylarında en etkin spor olan Doğa Yürüyüşlerini 
anlattığımız Spor bölümü, Geleneksel bölümümüzde ise 
kahvaltıların vazgeçilmezi Tahin Pekmez’i anlatırken Su 
Dünyası bölümünde balık dışında kalan ama daha da 
değerli olan Midye,Kalamar ve İstakoz’u  size yakından 
tanıtacağız..

Tulio eviye bataryası ile yapılan kuzu etli enginar 
yemeği hem hafif hem sağlıklı şekilde sizler ile Mutfak 
bölümümüzde tanışacak. Ayrıca Müzik bölümümüzde 
Yunan toplumunun arabeski olarak bilinen Rembetikoyu 
tanıtırken Sanat bölümümüzde de eşsiz bir klasik olan 
Leonardo Da Vinci’nin Mona Lisa tablosunun hikayesini 
sizler ile paylaşacağız.

Pazarlama ve Teknik Servisler bölümlerimizde 
ise güncel aksiyonlarımızı takip edebileceksiniz.
 
Baharın sıcaklığı ve enerjisi içimizi doldururken, yaza 
merhaba demek için önce sağlık temennilerimizle..
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YÖNETİM

Günümüzde iş hayatında başarı artık tesadüflere 
bağlı değil. Kendine özel bir sistem geliştirenler 
her ortamda başarılı olabiliyorlar. Doğru bir bakış 
açısı geliştirip, kendi kabuğunun dışına çıkan kişiler 
başarılı olmak adına en büyük adımları atıyorlar.

GPD de yöneticilerin hepsi başarılı olmak adına 
kendilerini aşmanın peşindeler.  Aret Polat 
“Çevremizdeki kişilerin hepsinin kendilerine 
ait doğruları vardır. Bu doğrulara göre insanları 
yönlendirirler. Ancak bu yol her zaman doğru 
olmayabilir. En önemli şey meraklı olup her şeyi 
sorgulamaktan geçer. Çünkü merak eden araştırır 
ve öğrenir, bilmediğini bilir eksiklerini tamamlar.” 
Moral de başarının bir başka etkeni.  Aret Polat  
”Kendisine hükmedebilen, etrafında olan biten 
dikkat dağıtıcı unsurlardan sıyrılan kişiler, doğru 
moral ve motivasyon ile mutlaka başarılı olurlar.”

Bazen bir çırak gibi öğrenme heveslisi olmak 
birçok sorunu başından çözer. Bir işi en alt 
seviyeden detayında öğrenen kişiler, daha sonra iş 
hayatında adımları teker  teker  yukarı attıklarında 
geçtikleri her engeli çok iyi tanırlar. Denemekten 
korkmamak gerekir. Zira başarı mutlaka birkaç 
denemeden sonra gelecektir. Aret Polat  
“ İş hayatında çeşitli bölümlerde çalışarak, her 

İŞ HAYATINDA 
BAŞARI…



“ BANA BİR ŞEY SÖYLERSEN 
UNUTURUM. BİR ŞEY 

ÖĞRETİRSEN HATIRLARIM. 
BİRLİKTE ÇALIŞIRSAK 

ÖĞRENİRİM  ” 

Benjamin Franklin

32017/1.Sayı:26

Aret Polat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

farklı iş disiplinini ayrı ayrı değerlendirerek en iyi 
noktalarını bir araya getirmeye özen gösterdim. 
Aslında her kategori başka birini etkiliyor. Üretim 
finansı, finans pazarlamayı etkiliyor. Disiplinler 
arası çalışma deneyimi çok yönlü düşünmeyi 
de beraberinde getiriyor. Buna odaklanmayı da 
ekleyince başarı kendiliğinden ortaya çıkıyor.”

GPD  başarılı insanların çalıştığı, motivasyonu 
yüksek ve hedef odaklı ekip ruhuna sahip bir 
yapılanma içinde, her geçen gün pazarda yerini 
daha da sağlamlaştırarak,  ürünlerini kullanan 
insanları da mutlu etmek için yoluna devam ediyor.
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Aktekin Yapı - SAKARYA

İsmail Aktekin

Aktekin Yapı Malzemeleri, Sakarya Ozanlar Mahallesinde 2004 yılında İsmail Aktekin tarafından kurulmuştur. Firmamızın en çok önem 
verdiği husus müşteri memnuniyetidir ve13 yıldır büyümeye devam etmektedir. Yapı malzemeleri sektöründe çeşitli bayiliklerimiz ile 
yolumuza devam ederken her zaman kaliteyi ilke edinmiş bir firma olarak kalitenin ve güvenin tek adresi GPD ailesi ile yolumuz kesişti. 
Daha uzun yıllar GPD ailesi ile beraber çalışıp ortak hedefimiz olan değerli müşterilerimize kaliteli hizmet vereceğiz. ‘Kalite Mükemmellik 
Kapısının Anahtarı, Rekabette Ayakta Kalmanın Tek Şartıdır’’ bizim çalışma prensibimizin temelini oluşturmaktadır.



Arslan Ticaret Yapı Malzemeleri olarak Giresun ili 
Bulancak ilçesinde 1958 yılında kurucumuz Şevki 
Arslan tarafından zahirecilik ve bakkaliye olarak 
başlayan ticari hayatımız 1970’li yıllarda sanayi demiri 
hırdavat ve inşaat malzemeleri ile inşaat sektöründe 
faaliyete dönüşmüş olup güçlü ve emin adımlarla 
büyümeyi temel ilke edinmiştir.

Kurucumuz Şevki Arslan’ın yansıra oğlu Kazım Arslan 
da ticari faaliyetlerine disiplinli ağır ve emin adımlarla 
ilerlemektedir. 2007 yılında ise Kazım Arslan’ın 
oğlu İnşaat Mühendisi Soner Arslan mühendislik 
ve müteahhitlik işlerini de firmaya katarak ticari 
faaliyetleri çeşitlendirmiştir.

GPD ürünlerini 1980’li yıllardan bu yana satışını 
sürdüren firmamızın markayla çalışmaları her yıl 
artarak devam etmektedir. Arslan Ticaret olarak GPD 
ürünlerinlerini müşterilerimize güvenerek çok farklı 
seçenekleri sunarak satışına devam ediyoruz.

Firmamız birçok bayilikleri bünyesinde bulundurmakta 
olup 2013 yılında NG Kütahya Seramik Giresun 
bayiliğini de bünyesine katarak, 3000 m2 depo, 
600 m2 showroom ile hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Bugüne kadar ticari ilişkilerimizde iş ahlakı, ticari etik 
değerlere bağlılığı temelinde kazandığımız müşteri 
memnuniyeti ile takdir edilerek ticaretimize devam 
etmekteyiz.
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Arslan Ticaret Yapı Malzemeleri - GİRESUN

Kazım Arslan, Şevki Arslan ve Soner Arslan
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Dem Isı - SİLİVRİ / İSTANBUL

Firmamız 2001 yılından bu yana ısıtma 
ve soğutma sektöründe Silivri’de faaliyet 
göstermektedir. Silivri’nin önde gelen büyük 
ve kapsamlı projelerinde Dem Isı imzası 
bulunmaktadır. Mekanik tesisat ve doğalgaz 
alanında güçlü ve deneyimli kadrosuyla 
yaklaşık 3 yıldır GPD markasını temsil ediyor, 
kullandığımız projelerde ürünlerini kullanarak 
müşteri memnuniyetini arttırıyoruz.

Vedat Yiğit
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Sedat Arpa

Emirhanlar İnşaat - ERZURUM

1999 yılında Emirhan Ticaret olarak kurulan 
firmamız, 2007 yılından itibaren uzman personel 
kadrosuyla birlikte Emirhanlar İnşaat Ltd. Şti. olarak 
yoluna devam etmektedir. Doğalgaz malzemeleri 
satışı ve taahüt hizmetleri alanında birçok projeye 
imzamızı atmış olmaktan gurur duymaktayız. 

Gelişime ve değişime açıklığımızı ön planda 
tutarak, uzmanlık anlayışı içinde çalışmayı ilke 
edinen firmamız; müşterilerimizin memnuniyeti, 
tüm hizmetlerimizde kalitenin sürekliliği ve iş 
güvenliği temel prensiplerimizin arasındadır. 
Edindiğimiz bu ilkeler kapsamında GPD ailesi ile 
çalışıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
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SAĞLIK

Bazı insanlar, zararlı olmayan bazı maddelere 
karşı daha fazla duyarlı olup, aşırı reaksiyon 
gösterir. Allerjen denilen bu maddeler, bağışıklık 
sistemimizle temas ederse, zararlı olmadığı halde 
vücut, buna karşı aşırı miktarda koruyucu madde 
(antikor) üretir. Bu duruma alerji denir.Alerjik 
bir bünyesi olan kişilere de atopik kişiler denir. 
Bağışıklık sistemimiz bir kere allerjen maddeyle 
karşılaştığında aşırı reaksiyon gösterir ve o maddeyi 
hafızasına alır. Tekrar onla karşılaştığında, önceden 
tanıdığı için hemen koruyucu madde üretir ve 
aşırı duyarlılık gösterir.Toplumun yüzde 30’unda 
alerji vardır. Alerji, genetik (ırsi) sebeplere bağlıdır. 
Fakat ortaya çıkışında çevresel faktörlerin de etkisi 
çoktur. Ne kadar çok allerjenlere maruz kalınırsa, 
alerjik hastalıklar o kadar çok ortaya çıkar. Yani 
sadece allerjiye yatkın olmak yeterli değildir. Ayrıca 
mevsimler de alerjinin ortaya çıkmasında önemli 
rol oynamaktadır. Çünkü her mevsimde görülen 
allerjenlerin yoğunluğu değişmektedir.

ALLERJEN MADDELER NELERDİR?
Ev tozu, gözle görülemeyecek kadar küçük 
böcekler ( akarlar ), polenler en sık rastlanan 
alerjiye neden olan maddelerdir. Ayrıca kedi-köpek 
gibi hayvanların tüyleri, bazı yiyecekler, güneş, 
bazı ilaçlar, küf mantarları, parazitler, bazı kimyasal 
maddeler, soğuk ya da kirli hava ve bunun gibi 
birçok faktör allerjen özelliktedir. Bunlar solunum 
ya da sindirimle, ciltle ve enjeksiyonla vücuda 
girerler ve reaksiyona neden olurlar.Alerjiye neden 
olan polenlerin, havadaki miktarı ve havada kalma 
süreleri, alerjinin ortaya çıkışında önemlidir. Havada 
kalmayan polenler alerjiye neden olmazlar. Ayrıca 
bazı bitkilerin polen yapısı birbirine benzediğinden, 
bu bitkilere karşı da alerji görülür.

ALLERJİK HASTALIKLAR
Vücudumuzun her organı farklı allerjenlere 
duyarlıdır. Alerjisi olan bir kişinin bütün allerjenlere 

ALERJİ NEDİR?
karşı duyarlı olması şart değildir. Bir tanesine karşı 
reaksiyon gösterebileceği gibi bir kaç allerjene 
de gösterebilir.Allerjik astım, allerjik orta kulak 
iltihabı ve burun nezlesi, egzema dediğimiz 
atopik dermatit, böcek sokmalarına karşı oluşan 
allerjiler, alerjik sinüzit, gıda allerjisi, alerjik göz 
nezlesi, ilaçlara karşı olan alerji, güneş alerjisi, 
lateks alerjisi (lateks: kauçuklu bir madde) bazı 
allerjik rahatsızlıklardır.Bu hastalıklar tekrarlayıcı 
olduğundan önemlidir. İnsan yaşamını sınırlandırır 
ve performansını etkiler. Hatta anaflaksi dediğimiz, 
ani ölümle sonuçlanabilen tehlikeli bir hastalıktır. 
Bu durumda yapılacak tek şey acilen doktora 
başvurmaktır. Çünkü dakikalar içinde gerçekleşen 
bir vakadır. Ani kriz şeklinde ağır bir rahatsızlık 
görülür.Her hastalığın belirtisi farklıdır. Aynı allerjik 
hastalıklarda görülen belirtiler de kişiden kişiye 
değişebilir. Örneğin; ciltte oluşan bir alerjide, 
kaşıntı, kuruma kabarıklık, döküntü gibi bulgular 
vardır. Yine burun nezlesinde, burunda kaşıntı, 
akıntı, hapşurma görülür. Bu belirtiler sadece 
allerjik hastalıklarda ortaya çıkmaz. Allerji olduğunu 
söyleyebilmek için doktor tarafından bazı testler 
yapılması gerekir.

ALLERJİK HASTALIKLARIN TANISI
Öncelikle şunun iyi bilinmesi gerekir; erken teşhis 
hastalığın tedavisi ve ilerlemesinin durdurulması 
için çok önemlidir. Oluşabilecek krizlerin de 
önüne geçilmiş olur. Böyle bir durumda vakit 
kaybetmeden doktora başvurmanızda fayda vardır.
Allerjik hastalıklar için zor bir tanı yöntemi yoktur. 
Doktorunuz sizin şikayetlerinizi dinleyecektir. 
Hastalığın belirli dönemlerde ve tekrar görülmesi, 
ailede de böyle bir alerjinin var olması, alerjenle 
temas sonucu ortaya çıkması, hastalığın tanısını 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca alerji durumunda üretilen 
antikor E tipidir. Bu koruyucu maddenin kandaki 
miktarına bakılarak alerji tanısı konabilir. Bunun 
dışında alerjinin türüne göre bazı tetkikler yapılabilir.

ALERJİ TEDAVİSİ
Alerjinin tedavisi sürekli olsa da her zaman ilaç 
kullanılacak diye bir şey yoktur. Yapılacak tedaviyle 
allerjik hastalık kontrol altına alınmaya çalışılır. Her 
hastada hastalık tamamen geçecek diye bir şey 
yoktur. Alerji, tekrarlayan bir hastalıktır. Hastalığın 
görüldüğü mevsimde yapılacak tedavi, kişinin 
rahat bir yaşam sürmesini sağlar. Uygulanacak 
tedavi, hastalığın tipine, şiddetine, hastalığa neden 
olan allerjene göre değişir. Verilecek ilaç da buna 
göre değişir. Amaç yan etkiyi en aza indirmek için 
gereken en düşük dozda ilaç tedavisi uygulamaktır. 
Gerektiğinde ilaç tedavisi kesilir ve tedavi şekli 
değiştirilebilir.Buruna uygulanan enflamasyonu 
önleyici ilaçlar alerjik nezle tedavisinde çok 
önemlidir. Burundaki kaşıntı, tıkanıklık, akıntı ve 
hapşurmanın azalmasını sağlar. En çok kullanılan 
ilaçlardan birisi de antihistaminiklerdir. Bu ilaç 
kullanımındaki amaç alerjik nezle belirtilerini 
ortadan kaldırmaktır. Burun akıntısını önler 
fakat alerjik nezleye yol açan tek bir faktör 
olmadığından, hepsine etki gösteremez. Bunların 
dışında dekonjestan dediğimiz burundaki damarları 
daraltarak rahatlamayı sağlayan ilaçlar da kullanılır. 
Fakat bu ilaçların fazla kullanılması durumu daha 
da kötüleştirebilir.

Alerjiyi önlemek için alerjiye neden olan faktörlerin 
ortadan kaldırılması gerekir. Bunun için yünlü 
ya da hayvan tüyü içeren yastık ya da yorganlar 
kullanılmamalıdır. Tüylü oyuncaklar ortadan 
kaldırılmalıdır. Ev tozu böceklerinden kurtulmak için 
ise yatak örtülerinin en az 60 derecede haftada bir 
kez yıkanması gerekir. Eğer alerjinin sebebi küf ise 
odanın nemi azaltılmalıdır. Polen alerjisi olanlarda 
saçlar yatmadan önce yıkanmalıdır. Kuru ve rüzgarlı 
havalar bu tip alerjisi olanlar için risk faktörüdür. 
Güneşli havada dışarı çıkmak gerekiyorsa 
gözlük ve şapka kullanılmalıdır.Alerjisi olanlara 
aşı uygulanabilir. Bu aşı, sıklıkla ev tozuna ya da 
polenlere karşı alerjisi olanlarda en fazla etkilidir.
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SAMAN NEZLESİ NEDİR?

Saman nezlesi nedir? 
Korunmak için neler yapmak gerekir?
Rinit kelimesi burun iltihabı anlamına gelmektedir. 
Alerjik rinit ise alerji kaynaklı burun iltihabı 
demektir. Alerjenlerin burunda bulunan hava 
yolu mukozasına yapışarak iltihabi reaksiyonları 
başlatması ile oluşur. Belirli mevsimlerde (polenlerin 
uçuştuğu bahar aylarında) meydana gelen türüne 
mevsimsel rinit denir. Mevsimsel alerjik rinit saman 
nezlesi olarak ta bilinir. Alerjik rinitin birde tüm yıl 
boyunca süren tipi vardır ve perenial rinit olarak 
isimlendirilir. Perenial rinittin nedeni, genellikle yıl 
boyunca ortamda bulunan hayvan tüyü, çeşitli 
kimyasallar veya ev tozu gibi alerjen faktörlerdir. 
Eğer gerekli tedbirler alınır ve uygun tedavi verilirse 
hastalığın atak sayısını azaltmak mümkündür.

 Alerjik rinitin nedenleri?
• Alerjik rinitin en önemli nedeni havada uçuşan 
polenler ve ağaçlardır,
• Benzer reaksiyonlar küf, hayvan tüyü, ev tozu ve 
akarları gibi alerjenlere karşı da gelişebilir,
• Kuru ve rüzgarlı havalarda polen miktarı fazladır ve 
alerjik rinit görülme sıklığı da artar,
• Mevsimsel alerjik rinite özellikle bahar aylarında 
ortaya çıkan ağaç polenleri neden olur,
• Tüm yıl devam eden alerjik rinit ise hamam böcekleri 
ve ev tozu akarlar neden olur,
• Evde köpek, kedi, kuş gibi hayvanları beslemek 
alerjik rinitin şiddetini arttırabilir,

Alerjik rinitin belirtileri nelerdir?
• Burun akıntısı ve burun tıkanması
• Gözlerde sulanma ve kaşıntı
• Aksırma, öksürme ve boğaz ağrısı
• Boğazda, burunda veya üst damakta kaşıntı
• Sinüslerde baskı ve yüzde ağrı
• Gözaltlarının şişmesi ve mavimsi bir renk alması
• Koku ve tat duyularında azalma
• Çocuk hastalarda sık sık ellerini buruna sürtme ve 
kaşıma hareketi
• Yorgunluk, algılama güçlüğü, uyku bozukluğu
• Bazen bu belirtilere hırıltılı solunum eşlik edebilir, 
öksürük ve başağrısı görülebilir.

Alerjik rinitin görülme 
yaşı ve diğer alerjik sorunlar

• Alerjik rinit genellikle alerji yatkınlığı olan, atopik 
olarak adlandırılan kişilerde görülür,
• Bu kişilerde diğer alerjik hastalıkların (egzema, 
ürtiker, astım) görülme sıklığı da artar,
• Ailesinde alerjik hastalık öyküsü olan kişilerde de 
alerjik rinit görülme sıklığı artar,
• Hastalık semptomları genellikle 40 yaşından önce 
görülür, yaş ilerledikçe şikayetler azalır,
• Hastalığın kendiliğinden tamamen geçmesi çok 
nadir görülen bir durumdur,

Alerjik rinite nasıl tanı konur?
• Hekimler alerjik rinit tanısı için öncelikle hastada 
görülen belirtileri inceler,
• Belirtilerin hangi mevsimde, ne ile karşılaşıldığında, 
nasıl ortaya çıktığı teşhis için önemlidir,
• Testlerin sonuçları negatif olsa bile, hastada görülen 

belirtilerle de teşhis konulabilir,
• Muayenede hastanın burun mukozası ve diğer 
noktalar incelenir,
• Alerjik rinit tanısı için antikor IgE testi gibi pek çok 
tanı testi bulunur,
• Deriye uygulanan alerji testleri en sık kullanılan 
yöntemler arasındadır,
• Hastaların muayenesinde burun akıntısı direk olarak 
görülebilir,
• Burun içinde soluk renk, saydam salgı artışı, 
ödem –şiş ve et büyümesi görülebilir,
• Ağız içinden bakıldığında geniz akıntısı ve farenjit 
görülebilir

Ne zaman alerji uzmanına 
gitmek gerekir?

• Belirtileriniz aşırı derecede arttıysa
• Sizi tüm yıl boyunca rahatsız ediyorsa
• Alerji ilaçları belirtileriniz azaltmaya yardım etmiyorsa
• Alerji ilaçlarınız yan etkilere neden oluyorsa
• Alerji aşıları hakkında bilgi almak istiyorsanız.

Alerjik rinit nasıl tedavi edilir?
Alerjik rinitin tedavisi şikayetlerin giderilmesine 
yöneliktir, hastalık bu tedaviyle ortadan 
kaldırılamaz. Alerjik rinitin tedavisinde hekim 
tarafından, antihistaminik denilen ve alerjenle 
karşılaşıldığında olaya neden olan madde salınımını 
engelleyen ilaçlar kullanılır. Bunlar genellikle de 
çok faydalıdırlar. Alerjene maruz kalmadan önce 
kullanıldığında etkileri daha iyidir. Özellikle kaşıntı, 
akıntı ve hapşırma gibi belirtilerin giderilmesinde 
etkilidirler. Ayrıca burun iç yüzeyindeki şişliği 
azaltan ilaçlar da tedavide kullanılmaktadır. Yaygın 
olarak kullanılan bir diğer seçenek ise kortizon 
içeren burun spreyleridir. Ancak tüm bu ilaçlar 
muhakkak hekim tarafından hastalığın şiddeti 
ve hastanın durumu değerlendirilerek verilmesi 
gerekir. Hastalığın medikal tedavisi aynı zamanda 
çevre kontrolü danışmalığını da kapsamalıdır.

Alerjik Rinit tedavisi
• Alerjen uyaranlarla temasın kesilmesi,
• İlaç tedavisi,
• Hiposensibilizasyon (aşı tedavisi),
• Cerrahi tedavi
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GPD FOTOSELLİ 
ÜRÜNLER DÜNYASI… 10 ADIMDA SU TASARRUFU
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GPD Su tasarrufunu ön plana aldığı ürünlerinin 
en üst noktası olarak, sensör kontrollü fotoselli 
lavabo bataryaları ve pisuar musluklarını 
geliştirmeye devam ediyor.TS EN 15091 numaralı 
TSE normuna sahip GPD ürünleri piyasadaki bir 
çok standart dışı ürüne göre yetkili mercilerden 
de aldığı onay ile kalitesini tesçillendiriyor.
Lavabo bataryalarında dakikada max 8 lt su akışı 
sağlanıyor.Elinizi uzattığınızda sistem otomatik 
algılamaya geçiyor ve suyu veriyor.Sürekli su akışı 
ve israfı önlemek adına 1 dakika içinde su akışı 
kendiliğinden duruyor.El algılama mesafesi ise 
istenen seviyeye ayarlanabiliyor.Ürünler pilli ve 
elektrikli olarak kullanılabildiği gibi tek ve çift su 
girişli olarak da üretiliyor.

Pisuar muslukları da otomatik ön yıkama özelliği, 
sensör mesafe ayarı gibi ekstra özelliklere sahip.
Ürün gamına en son eklenen duvardan fotoselli 
lavabo bataryaları ise kare ve oval form yapısı 
ile 2 ayrı seçenekte sunuluyor.Tek su girişli 
olan bu yeni ürünlerde ayarlanabilir algılama 
mesafesi 5-30 cm arasında değişebiliyor. GPD, 
fotoselli ürünler gamına yeni bir ürün eklemenin 
de hazırlıkları içinde.Türkiye’de yerli üretimde 
olmayan farklı bir teknoloji ve kullanım GPD 
ile bu yılın sonlarına doğru piyasaya sunulacak. 
GPD fotoselli ürünleri; ileri teknoloji, su tasarrufu 
ve rekabetçi fiyatları ile bir çok projede tercih 
edilmeye devam ediyor.

Giysilerinizi çamaşır makinesinde yıkayın,Giysilerinizi elde yıkamak yerine çamaşır 
makinesinde yıkamayı tercih edin ve çamaşır makinesi satın alırken daha az enerji 
harcayan A sınıfı makineleri tercih edin.Yük ayarlaması olan çamaşır makinelerini çamaşır 
yüküne göre ayarlarken, kısa yıkama programlarını seçmeyi ihmal etmeyin.
Ekonomik duş başlıkları kullanın,Duş alırken, suyu daha iyi püskürten ekonomik 
duş başlıklarını kullanmayı deneyin. Klasik duş başlıkları dakikada ortalama 15-20 
litre su akıtırken, düşük akımlı aeratörlü duş başlıkları dakikada 9-10 litre su tüketir. 
Dolayısıyla su tasarrufu yapmanızı kolaylaştırır.Bununla birlikte, suyu kolay açılıp kapanan 
musluklardan kullanmanın, su tüketimini yüzde 25 oranında azalttığı da unutulmamalıdır.
Dişlerinizi fırçalarken, tıraş olurken suyu kapatın,Dişlerinizi fırçalamaya başlamadan önce 
diş fırçanızı ıslatın ve ağzınızı çalkalamak için bir bardak su kullanın. Dişlerinizi fırçalarken 
suyun sürekli açık kalması gerekmez, bunu unutmayın.Tıraş olurken de aslında aynı şey 
geçerlidir. Tıraş bıçağınızı durulamak için lavaboda suyu boşuna akıtmayın, lavabonuzun 
tıpasını kapatın, içine biraz su koyun ve orada tıraş bıçağınızı temizleyin.
Tuvaletteki su sızıntılarını engelleyin,Tuvalet rezervuarlarınızdaki su sızıntılarına karşı 
önlem alın ve sızıntı olduğunu fark ettiğiniz zaman hemen tamir ettirin. Gereksiz yere 
sifonu çekmekten kaçının. Ayrıca, tuvaletin su deposundaki suyun yüzde 50’sini akıtmayı 
isterseniz de, AAA sınıfı çift haneli su deposu taktırabilirsiniz.
Banyo yapmak yerine duş alın,Banyo yaparken tükettiğiniz  su miktarı 120-150 litre 
arasındayken, duş alırken yalnızca 40-60 litre su harcarsınız. Bu sebeple küveti doldurup 
banyo yapmak yerine duş almayı tercih edin.
Otomatik bulaşık makinesi kullanın,Tıpkı giysilerinizde olduğu gibi bulaşıklarınızı da 
makinede yıkamayı tercih edin. Hem enerji hem de  su  tasarrufu yapmak için bulaşık 
makineniz tamamen dolana kadar bekleyin.Bulaşık makinesi seçerken daha yeni ve AAA 
sınıfı modelleri ön planda tutun. Şayet bulaşıklarınızı elde yıkayacaksanız, onları akan 
suyun altına değil, tıpası kapalı bir lavaboda yıkayın ve durulayın.
Sebze ve meyvelerinizi kapta yıkayın,Sebze ve meyvelerinizi musluğun altında yıkayıp 
gereksiz su harcamak yerine yarısına kadar su dolu bir kaba yerleştirin ve orada 
temizleyin, ardından akar musluk suyunda yıkayın.
Temizlikte hortum yerine süpürge kullanın,Evinizin önünü, balkonunu, terasını ve 
merdivenlerini temizleyeceğiniz zaman hortumla su tutmak yerine süpürge veya kova ve 
sünger tercih edin. Sağlayacağınız su tasarrufu ay sonunda sizleri şaşırtacaktır.
Bahçenizi verimli bir şekilde sulayın,Bahçenizi sulamak ve suyun buharlaşarak israf 
edilmesini önlemek için sabah erken saatleri ya da öğleden sonra geç saatleri seçin. 
Sadece ihtiyaç duyduğunuz yerleri sulamak için süzgeç ya da hortumun ucuna 
takabileceğiniz tetikli püskürtücülerden kullanın.Bununla birlikte, sebze ve meyvelerinizi 
yıkarken kapta kullandığınız suyu, bahçenizi sulamakta kullanabileceğiniz gibi yağmur 
suyu depolarından da yararlanabilirsiniz.
Su sayacınızı kontrol edin,Su kaçaklarını önlemek ve su tasarrufu yapmak için su 
sayacınızı sık sık kontrol etmelisiniz. Bunun için bütün muslukları kapatıp su sayacını 
okuyun, iki saat boyunca su kullanmayın ve tekrar su sayacına bakın. Sonuçlarda farklılık 
varsa ruhsatlı bir su tesisatçısıyla iletişime geçin ve ondan sızıntıyı gidermesini isteyin.
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Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Lavabo Bataryası - Çift Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası - Tek Su Girişli

FLB01

FLB01-2

Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Lavabo Bataryası - Çift Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası - Tek Su GirişliFLB02-2

Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Lavabo Bataryası - Çift Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası - Tek Su Girişli

FLB06

FLB06-2

Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Set Üstü Lavabo Bataryası - Çift Su Girişli

Fotoselli Set Üstü Lavabo Bataryası - Tek Su Girişli

FLB07

FLB07-2
FLB02



Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Pisuvar Bataryası 
(Sıva üstü)

FPB01

Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Pisuvar Bataryası (Sıva altı)
FPB02

Ürün Kodu ve Adı

Duvardan Fotoselli Lavabo Bataryası 
(Kare) (Tek su girişli)

FDL01

Ürün Kodu ve Adı

Duvardan Fotoselli Lavabo Bataryası 
(Yuvarlak) (Tek su girişli)

FDL02

Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Lavabo Bataryası 
(Manuel Isı Kumandalı)

FLB04
Ürün Kodu ve Adı

Fotoselli Lavabo Bataryası - Çift Su Girişli

Fotoselli Lavabo Bataryası - Tek Su Girişli

FLB08

FLB08-2
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MUTFAK

MALZEMELER
• 4 adet enginar
• 300 gr kuşbaşı kuzu eti
• 1 limon (enginarların bekleme suyu için)
• 1 yemek kaşığı tereyağ
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 soğan
• 1 havuç
• Yarım demet dereotu
• 1 yemek kaşığı un
• 1/2 limon (terbiyesi için)
• Tuz, şeker, sıcak su

YAPILIŞI
Enginarlar çanak yaprakları kopartılarak Tulio eviye bataryası ile yıkanır, 
temizlenir. Tüyleri çıkartılır. Sert olan yerleri de temizlendikten sonra 
2-3 bardak suya 1 limon sıkılarak bir kabın içinde enginarlar 15-20 
dk bekletilir. (beyaz olması ve kara suyunun çıkması için). Diğer yanda 
ocaktaki tencerede tereyağı, zeytinyağı karışımında küçük doğranmış 
soğan, havuç orta ateşte hafif çevrilir. Daha sonra etler konulur ve yine 
orta ateşte 10 dk kadar suyunu salıp çekinceye kadar pişirilir. Suyunu 
çekince içine her biri 4′ e yada isteğe göre 6 ya 8′ e bölünen enginarlar 
konulur ( markette satılan yuvarlak temizlenmiş dondurulmuş göbek 
enginarla da olur. ) ve yaklaşık 2 bardak sıcak su konularak orta ateşte 
20-25 dk pişirilir. Pişmesine yakın bir kasede 1/2 limonun suyu ve 1 kaşık 
un biraz su ile çırpılır. Daha sonra yemeğin suyundan 2 kaşık alınıp içine 
konur ve tekrar çırpılır. Bu karışım yemeğe katılır. 1-2 dk kaynayınca 
üzerine ince doğranmış dereotu koyulup ocağın altı kapatılır. Afiyet olsun

GPD TULİO EVİYE BATARYASI 
İLE KUZU ETLİ ENGİNAR…
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MEDENİYETİN 
BEŞİĞİ ROMA
Roma veya Roma komünü, İtalya’nın, Lazio 
bölgesinin ve aynı zamanda Roma ilinin 
başkentidir. Roma hem şehir hem de özel komün 
statüsü taşır. Tiber ve Aniane nehirleri arasında ve 
Akdeniz’e yakındır. Yaklaşık 2.7 milyon nüfuslu 
şehirde, Katoliklerin ruhani lideri Papa’nın yaşadığı 
bağımsız devlet Vatikan da yer almaktadır. Bu 
sebeple Roma’ya bazı kaynaklar tarafından iki 
devletin başkenti de denilmektedir.
Roma, İtalya’nın en kalabalık şehri ve 1285.3 
km²lik yüzölçümüyle Avrupa’nın en geniş yüzeye 
yayılmış başkentlerinden biridir. Milano, Napoli, 
Torino, Bolonya, Palermo, Catania, Floransa, 
Cenova ve Bari’nin toplamından daha geniş bir 
yüzölçümüne sahiptir. Roma Büyükşehir’in toplam 
nüfusu 4 milyondur.

75 milyar avroluk gelirle İtalya’nın toplam millî 
hasılasının %6.5’ini tek başına kazanır.
2800 yıllık şehir, sırasıyla ve resmi adlarıyla; 
eski Roma’nın yani Bizans’ın, Roma 
Krallığı’nın, Roma Cumhuriyeti’nin, Roma 
İmparatorluğu’nun, Papalık Yönetiminin, İtalya 
Krallığı’nın ve İtalya Cumhuriyeti’nin merkezi ya 
da başkenti olmuştur.

Roma 7 tepe üzerinde kuruludur. 
Bu tepeler :
• Palatino
• Aventino
• Bugün: Campidoglio, 
16. yüzyıla kadar: Capitolinus
• Quirinale

• Viminale
• Esquilino
• Celio

Önemli Tarihi ve Turistik Yerleri
• Roma Forumu
• Kolezyum
• Palatino Tepesi
• Pantheon
• Navona Meydanı
• İspanyol Merdivenleri
• Trastevere Bölgesi
• Trevi Çeşmesi
• Giolitti
• Piazza Venezia (Venedik Meydanı)
• Popolo Meydanı
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• Castel Sant Angelo (Kutsal Melek Kalesi)
• Villa Borghese
• Santa Maria Maggiore Kilisesi
• Aventine Tepesi
• Aziz Giovanni Bazilikası
• Bocce Della Veritia
• Capitol Tepesi
• Caracalla Banyoları
• Cestius Piramidi
• Circus Maximus
• Largo del Torre Argentina
• Piazza della Repubblica

Kolezyum
İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan Flavianus 
Amfitiyatro olarak da bilinen Kolezyum bir 
arenadır. Usta bir komutan olan Vespasianus 
tarafından MS 72 yılında yapımına başlandı ve 
MS 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. 
Daha sonraki değişiklikler Domitian hükümdarlığı 
zamanında yapılmıştır.

İmparatorlar burada Roma halkını eğlendirmek 
için ve biraz da kendi eğlenceleri için gladyatör 
dövüşleri düzenlerdi. Bunlardan başka pek çok 
halk gösterileri, taklit deniz savaşları, hayvan 
avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden 
canlandırılması, klasik mitolojiye dayanan 

dramalar olurdu. Kolezyum daha sonra barınma 
yeri, iş dükkânları, dini kışlalar, istiham, taş ocağı, 
Hıristiyan türbesi olarak çeşitli amaçlarla kullanıldı. 
Asıl adı Arena iken, sonradan, girişteki heykelin 
adını aldı. 7 Temmuz 2007 tarihinde, Dünyanın 
Yeni Yedi Harikası’ndan biri seçildi.Günümüzde 
depremden dolayı harap vaziyette olmasına ve 
taşlarının çalınmasına rağmen Kolezyum, Roma 
İmparatorluğu’nun uzun zamandan beri ikonik 
sembolü olarak görülür. Bugün modern Roma’nın 
en çok turist çeken yerlerinden biridir.Ayrıca 
Roma Katolik Kilisesi ile yakın bağlantıya sahiptir. 
Paskalya öncesi Cuma günü Papa amfitiyatroda 
fener alayı düzenler.Kolezyum’un resmi de 
İtalya’da basılan 5 sent/euro bozuk parasının 
arkasına basılmıştır.

Panteon, ilk olarak Antik Roma’nın tüm 
tanrıları için tapınak olarak inşa edilmiş bir 
yapıdır. Panteon kavramı bugün içinde meşhur 
kimselerin gömülü olduğu anıtlar için kullanılır. 
Tüm Roma yapıları içinde en iyi korunmuş 
olanı ve muhtemelen de dünyada döneminin 
en iyi korunmuş binasıdır. Tarih boyunca hep 
kullanılmıştır. Günümüze kalan binanın tasarımı 
genellikle Trajan’ın mimarı Şamlı Apollodorus’a 
atfedilir ancak imparator Hadrianus veya 
onun mimarlarına ait olması muhtemeldir. 

7. yüzyıldan bu yana kilise olarak kullanılan 
Panteon Roma’daki en eski beton kubbeli binadır. 
Tepesinde daire biçiminde boşluk vardır. İlk başta 
içerisinde pagan tanrı heykelleri varken, kilise 
tarafından bu heykeller yok edilmiş, Pantheon 
da bir Katolik kilisesi haline getirilmiştir. Bu 
kubbenin çapı 43 metredir. Tavanında oculus 
(göz) adı verilen 9 ft. (2,7 m) bir açıklık vardır, 
yağmur girmediğine dair bir inanış olsa da bu 
doğru değildir. Bu kadar geniş çaplı bir kubbenin 
betondan yapılması da o günün teknolojisiyle 
hala bir soru işaretidir.
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Doğayı Kucaklayın
Doğa yürüyüşü, doğa sporlarının en hafif kollarından biridir. Uzun ve yorucu yürüyüş anlamına 
gelir. Hiking ise günübirlik doğa gezisi anlamına gelir. Dilimize İngilizce’den geçen “trekking” 
sözcüğü İngilizce’de ‘doğal engellerle dolu bir arazi parçasını herhangi bir ulaşım aracı 
kullanmaksızın yürüyerek aşmak’ anlamına geliyor.

Bu aktivite için yürüyüşünüzü kolaylaştırması ve tatsız sürprizlerle karşılaşmanıza engel olması 
için bir yürüyüş ayakkabısı ve orta boy bir sırt çantası dışında teknik bir malzemeye ihtiyacınız 
yoktur. Ayrıca grup rehberlerinin parkurun zorluk derecesine göre verecekleri küçük ipuçları 
dışında teknik bir bilgiye sahip olmanıza da gerek yoktur.

Doğa Yürüşüne Çıkmadan Önce Hazırlık
Kamp veya günübirlik yürüyüş yapacağınız bölgeyle ilgili bilgileri derleyin.
Doğa yürüyüşleri öncesinde, ayak tırnaklarınızın en az bir gün önce kesilmiş olmasına dikkat 
ediniz. Aksi halde faaliyet esnasında tırnak batması veya kırılma gibi küçük yaralanma olayları 
ile karşılaşabilirsiniz.

Normal ayak numaranızdan bir numara daha büyük, sert ve kalın tabanlı, mümkünse 
ayaklarınızı bileklerden saracak boğazlı bir ayakkabınız olmasına dikkat edin. Böylece ayak 
burkulması riskini azaltacaksınız. Ayakkabı olarak da postal ya da bot türü ayakkabılar 
giyilmelidir. Spor ayakkabı ya da su geçirebilecek herhangi boğazsız bir ayakkabı kişiyi zor 
durumda bırakabilir. Yürüyüş esnasında hareket kabiliyetinizi engellemeyecek bollukta bir 
pantolon veya polar alt giyinin. Giysilerinizi seçerken pamuklu ve keten türler yerine sentetik ve 
yünlü giysileri tercih edin. Bunun nedeni pamuklu giyeceklerin çabuk ıslanması ve ıslandığında 
geç kurumasıdır. Eğer hava soğuksa termal içliklerden kullanabilirsiniz. Kot pantolon 
yerine kadife ya da yünlü pantolonlar tercih edilmelidir. Kot pantolon vücudu soğuk tutar, 
ıslandığında bacaklara yapışır ve kolay kurumaz. Sırt çantanızı mutlaka akşamdan hazırlayın. 
Sabah evden ayrılmadan önce mutlaka kahvaltı yapın, ihtiyaç hissetmeseniz de mutlaka bol su 
için.

Yürüyüşe Çıkarken Gereken Malzemeler:
• Boğazlı ayağı vurmayan, kış şartları için su geçirmez yürüyüş ayakkabısı tercih edilmelidir
• Yedek ayakkabı
• Buff®

• Küçük bir sırt çantası
• Yağmurluk, panço, benzeri su geçirmez giysi
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• Havlu
• Su için matara ya da pet şişe en az 1 litre su
• Orta boy bir fener-yedek pil, kibrit, dikiş 
malzemesi, defter, kalem, düdük
• Keten türü yürüyüşü engellemeyen pantolon
• Yün-Pamuk veya termal üst ve iç çamaşır, polar 
türü sıcak tutan bir kıyafet, hafif bir mont
• Çakı
• Yedek Kıyafet (pantolon, polar, tişört, çamaşır, 
çorap, vb)
• Bere-Eldiven, (Mevsim koşullarına uygun)
• Her yürüyüşçünün çantasında bir öğün yiyecek 
ve içecek bulunmalıdır
• Temel ilk yardım malzemesi ve kişilere gerekli özel 
ilaçlar
• Bir bıçak, çatal, kaşık, bardak, tabak (Kırılmaz 
cinsten olmalı, ağır ve cam eşya konulmamalıdır)
• Yürüyüş batonları, baston veya aynı işlevi görecek 
sopalar yürüyüş sırasında, dere geçişlerinde ve 
eğimli arazilerde denge sağlanması açısından 
faydalıdır

Giysilerin Özellikleri
Güneşten korunmak için UV Pr Buff® tercih 
edebilirsiniz, eğer soğuk havada trekking 
yapacaksanız Polar Buff® ya da Polar Reversible 
Buff® tercih edebilirsiniz. Yürüyüşlerde kullanılan 
giysiler; az yer tutan, hafif ancak sağlıklı işlev gören 
cinsten olmalıdır. Yürüyüşçünün giysileri hareket 
yeteneğini kısıtlamayan rahat giysiler olmalıdır, 
üst giysileri önden açılıp kapanabilir düğmeli veya 
fermuarlı olmalıdır. İç çamaşır yün veya sentetik 
olmalıdır. Bu malzemeler teri hemen emerek 
dışarı iletirler ve çabuk kururlar. Üst giysi, mevsime 
göre vücut sıcaklığını ve nemini dengeleyebilen 

Polar veya GoreTex kumaşlardan yapılmış giysiler 
kullanabilirsiniz.Yürüyüşçünün çorabı mevsim 
koşullarına uygun, ayak ile bot arasında tampon 
görevi görecek nitelikte olmalıdır. Kışın yün çorap 
kullanılabilir.

Cep telefonu
Türkiye’deki doğa sporları yapılabilecek çoğu yerin 
cep telefonlarının kapsama alanı dışında olduğunu 
unutmayın. Yine de bazı bölgelerde, özellikle 
sırt sistemleri üzerinde ya da yerleşim alanlarına 
yakın yerlerde cep telefonları faydalı olacaktır. Cep 
telefonunuzu sudan etkilenmeyecek bir şekilde 
taşımayı unutmayın.

GPS (GlobalPositionSystem) Sistemleri
Bu cihazlar size tam olarak nerede olduğunuzu 
belirtebilir ve çadır, araba gibi daha önceden yerini 
belirlediğiniz bir nesneyi tekrar bulmanızı sağlar. 
Yine de GPS’lerin elektronik cihazlar olduğunu 
ve pil bitmesi, teknik arızalanma, kırılma gibi 
sorunlar yaşayabileceğini öngörerek hiç bir zaman 
yön bulma konusunda sadece GPS sistemlerine 
güvenmeyin.

YÜRÜYÜŞÜN FAYDALARI
Belli prensiplere bağlı kalınarak uygulanan 
yürüyüş programlarının kazançları şöyle 
sıralanabilir:
· Yürüyüş kan akımını artırarak, dolaşımı 
iyileştirir, kalp-damar ve beyin damarları hastalığı 
riskini azaltır.
· Kalp kası dahil, vücut kaslarını 
kuvvetlendirerek, daha etkin çalışmalarını sağlar.
· Her bir kasılmada kalbin pompaladığı kan 

miktarını artırarak, istirahatte kalp atım sayısını 
(nabzı) azaltır.
· Egzersiz ve stres durumunda arteriel kan 
basıncında (tansiyonda) oluşan yükselmeyi azaltır.
· Kan basıncını düzenler.
· Kalp kasının yan damarlardan beslenmesini 
destekler. Böylece kalbin ana damarlarında 
oluşacak tıkanıklıkların vereceği zararı azaltır.
· Şişmanlık riskini azaltır.
· Sindirimi kolaylaştırır.
· Beyine oksijen akımını artırarak, zihinsel 
keskinlik ve yaratıcı düşünce potansiyelini 
yükseltir.
· Lenfatik dolaşıma yardımcı olur.
· Egzersiz sırasında ve sonrasında metabolizmayı 
uyarır.
· Solunum kapasitesini ve aerobik gücü artırır.
· Büyümeyi ve incinme sonrası toparlanmayı 
olumlu etkiler.
· Kan yağlarının (trigliserid) düzeyini düşürür.
· HDL/LDL (iyi huylu-kötü huylu kolesterol) 
dengesini düzenler.
· Koordinasyona olumlu etki yapar.
· Eklem ve kasların esnekliğini artırarak, bel ve 
boyun ağrılarını hafifletir.
· Kemiklerin sertleşmesini ve kuvvetlenmesini 
sağlar.
· Dayanıklılığı artırır.
· Yorgunluk duyumunu engeller.
· Uykusuzluğu azaltır, rahatlamaya yardımcı olur.
· Vücudun doğal keyif verici hormonları olan 
endorfinlerin salgılanmasını sağlar.
· Yaşlanma sürecini geciktirerek, genç görünüm 
sağlar.
· Moral, özgüven ve iyimserliği artırır.
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Tahin veya diğer adıyla tahan, susamın 
ezilerek ve çeşitli işlemlere tabi tutularak 
akıcı yağ gibi bir hale gelmiş şeklidir. İyi kalite 
susam tohumları sıra ile eleme, kabuklarının 
soyulması ve ayrılması işlemlerinden 
sonra yıkanarak 150-200 °C’de 2 ile 3 
saat arasında kavrulur. Daha sonra oda 
sıcaklığına inene kadar bekletilir. Ardından 
ezilmek suretiyle tahin elde edilir.

EŞSİZ LEZZET: TAHİN PEKMEZ

Tahin kahvaltılarda, unlu mamüllerde tüketildiği 
gibi içine bal veya pekmez karıştırılarak 
yüksek besin değerine sahip bir tatlı olarak da 
tüketilmektedir.

Pekmez üzüm, kuşburnu, incir, keçiboynuzu 
(harnup) veya dut gibi tatlı meyvelerin ya da şeker 
pancarı, ardıç meyvesi gibi şekere dönüşebilecek 
tarım ürünlerinin ezilerek kaynatılması ile üretilen, 

Anadoluya özgü, yoğun ve tatlı bir şuruptur.

ÜRETİMİ

Üzüm pekmezi
Pekmezlik üzümler, çiğneme, havan ve pres gibi 
çeşitli şekillerde sıkılır ve üzümlerin suları elde edilir. 
Ekşi olan bu şıra 50-60 derecede 10-15 dakika 
kaynatılıp içine pekmez toprağı eklenir. Beyaz 
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renkli olan bu toprak üzümler daha ezilmeden 
işleme dahil edilmelidir. Bu işleme kestirme adı 
verilir. Toprak katma işlemiyle şıranın durulması, 
çökelti oluşturması ve üzümden gelen ekşiliğin 
alınması sağlanır. Toprak katılmayan pekmez 
ekşi ve bulanık görünümlü olur. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı 100 kg üzüm şırasına 1–5 
kg pekmez toprağı katılmasını öngörmektedir. 
Pekmez kaynatılırken oluşan köpüklerin 
alınması berrak görünümlü pekmez elde etmeyi 
sağlar. Bu şekilde daha lezzetli bir pekmez 
elde edilmiş olur. Kestirilen şıra dinlendirme 
kaplarında en az 45-55 saat bekletilir. Bu 
dinlenme sırasında kabın dibine eklenen toprak 
ve üzüm şırasının içindeki belli parçacıkların 
oluşturduğu tortu çöker. Şıranın üstte kalan 
berrak kısmı tortudan ayrılır, tortu atılır. Ayrılan 
berrak şıra kaynatma kazanlarına aktarılır.

Pekmeze koyu rengini ve kıvamını veren 
işlem kaynatmadır. Kaynatma işlemi sırasında 
kestirilen şıranın içindeki şekerler karamelize 
olup kararır. Suyun kaynama süresince 
azalmasıyla karışım koyu bir kıvam alır. Pekmez 
kaynatılırken şıra bir seferde kaynatılarak 
pekmez haline gelmelidir. Şıra kaynatıldığında 
kaptaki eksilme yeni şıra ile doldurulmamalıdır. 
Bu pekmezin kalitesini bozar. Karışımın göz 
göz kaynaması ve pekmez kokusu yayması 
pekmezin kıvama geldiğinin göstergesidir. 
Kaynatma üstü açık geniş kaplarda yapıldığı 
gibi, vakumlu ortamda daha düşük ısılarda açık 
renkli pekmez üretilebilir.

Yapımı anlatılan bu ürün türüne “tatlı cıvık 
pekmez” denir. “Günbalı” denen pekmez türü 
şıranın geniş kaplarda, güneş altında suyunun 
uçurulmasıyla elde edilir. “Katı pekmez” tatlı 
cıvık pekmeze maya katılarak, hava emdirilip 
ağartılmış pekmezdir. Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 25 kg pekmez için 5 yumurta akı, 500 
g pudra şekeri ve 500 g eski pekmezden oluşan 
bir maya önermiştir. Maya eklenip sürekli 
karıştırılan pekmez bir gün bekletilir, ertesi gün 
tekrar iyice karıştırılır ve paketlenir.

BESİN DEĞERLERİ
Pekmezin besin değerleri, yapıldığı meyveye göre 
değişkenlik göstermekle birlikte, karbonhidrat 
içeriği dolayısıyla (1,276kJ / 305 kcal) iyi bir enerji 
kaynağıdır. B1, B2 vitaminleri ve çeşitli mineral 
maddeler içerdiğinden iyi bir besin, faydalı bir 
ilaç olarak bilinir. İçermiş olduğu %80’e yakın 
karbonhidratın tümünün glikoz ve fruktoz halinde 
olması sindirim sisteminde parçalanmaya gerek 
kalmadan kolayca kana geçmesini sağlar.

FAYDALARI
Pekmez, yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi 
bir karbonhidrat ve enerji kaynağıdır. Ayrıca, 
mineralleri yoğun olarak içermektedir. Pekmez 
özellikle günlük kalsiyum, potasyum ve 
magnezyum gereksiniminin büyük bir kısmını 
karşılamaktadır. Mineral miktarının fazla ve 
emilim oranlarının yüksek olması nedeniyle 
hamile ve emziklilerin, veremli hastaların, iyileşme 
dönemindeki kişilerin beslenmesinde yer alması 
önerilmektedir.

Pekmezin çok iyi kaynak olduğu besin 
öğelerinden biri de kromdur. Dokuların krom 
içeriği hamilelikte, malnütrisyonda ve yaşla büyük 
ölçüde azalmaktadır. Krom, glikoz toleransa 
faktörünün yapısında bulunur ve insülin kullanımı 
ile glikoz metabolizmasını etkiler. Rafinasyon işlemi 
sonucunda gıdalardaki krom miktarının büyük 
ölçüde azaldığı göz önüne alınırsa pekmezdeki 
kromun önemi daha da belirginleşmektedir.
Araştırmalar pekmezin thiamin, riboflavin açısından 
baldan daha zengin olduğunu ortaya koymaktadır.

ÇEŞİTLERİ

Üzüm pekmezi
Üzümden elde edilen pekmez türüdür. Enerji 
vermesi, iştah açması belirgin özelliklerindendir. 
Gebelikte bebek gelişimi ve anne adayları için 
çok faydalıdır. Ayrıca mide, bağırsak ve böbrekler 
üzerine olumlu etkileri vardır. Damar sertliğine iyi 
gelir ve kan dolaşımını kolaylaştırır.

Dut pekmezi
Duttan elde edilen pekmez türüdür. Özellikle 
mide hastalıkları, ülsere iyi gelir. Astım ve bronşit 
hastalıklarında, soğuğa karşı vücut direncinin 
arttırılmasında kullanılır. Sporcular için enerji 
deposudur. Bebeklerin ve çocukların zeka ve 
bedensel gelişimine yardımcı olur. Gargara 
halinde ağız ve boğaz hastalıklarında da etkilidir. 
Çocuklarda sıklıkla rastlanan pamukçukta da tedavi 
edici olarak kullanılır.

Harnup (Keçiboynuzu) pekmezi
Keçiboynuzundan elde edilen pekmez türüdür. Ege 
ve Akdeniz yöresine has bir pekmez türüdür. En 
faydalı pekmez türlerinden biridir. Doğal ve katkısız 
olanını tüketmek gerekir.Glikoz katkılı olanlar fayda 
yerine zarar vermektedir.

Andız (ardıç) pekmezi
Andız ağacının meyvelerinden elde edilen pekmez 
türüdür. Andız kozalaklarından elde edilen “andız 
özü”yle pekmez yapılır.Harnup pekmezi gibi 
buda Mersin ve çevresinde sık yapılan bir pekmez 
türüdür. Bronşit, öksürük, sarılık, kaşıntı, egzama, 
mide bulantısı, akciğer, karaciğere faydalı bir 
pekmezdir. Bütün pekmez cinslerinde olduğu gibi 
kan yapıcıdır ve enerji verir.Tadı değişiktir. biraz 
acımsıdır.

Pancar Pekmezi
Şeker pancarı köklerinden elde edilen pekmez 
türüdür. Özellikle Kırklareli ilinin Poyralı köyünde ve 
Amasya’da iyi bilinen bu pekmez çeşidi soyulmuş 
ve kıyılmış taze beyaz şeker pancarının kaynatılması 
sonucu elde edilir. 7-8 saat kaynama sonucunda 
soğuduğunda macun kıvamını alan bu pekmez 
rumeli kültüründe önemli bir yere sahiptir.

TÜKETİMİ
Pekmez, yoğun tadı dolayısıyla genellikle tek başına 
tüketilmez. Şifa amaçlı kullanılırken ilaç gibi kaşıkla 
içilebileceği gibi, tahin ile karıştırılarak da sofrada 
gıda olarak tüketilebilir. Karsambaç da pekmezin 
üzerine ekilebilecek malzemelerden biridir.
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DENİZDEN NE ÇIKSA...
Karides deniz canlısı dünya denizleri içerisinde 
çok fazla çeşide ve özelliğe sahip olmasına karşın 
yaklaşık 2500 adet karides çeşidi içerisinden 
300 adet kadarı bilinmekte ve çeşitli alanlarda 
tercih edilmektedir. Ülkemiz denizlerinde de 
yaklaşık 60’a yakın karides çeşidi bulunmakta 
ve bunlar arasından 7 tanesi ticari amaç için 
tercih edilmektedir. Baş ve karın olmak üzere iki 
parçadan meydana gelmiş olan fiziksel yapısı, dişi 
ve erkeklerde farklılık gösteren özelliğe sahiptir. 
Denizlerin kumlu olan bölgelerini yaşam alanı 
olarak tercih eden karides, deniz canlıları arasında 
kabuklular sınıfına girmektedir. Karidesin ilginç 
özelliklerinden biri ise, bulunduğu ortamın rengine 
göre vücut rengini değiştirebiliyor olmasıdır. 
Karidesin beslenme şekli ise, kendinden küçük 
olan balıkları yiyebileceği gibi, deniz diplerinde 
bulunan çok küçük canlıları da yiyebilmektedir. 
Yiyecek olarak tüketilme sırasında balıktan sonra 
genellikle karides tercih edilmektedir. Lezzeti ve 
kalorisinin düşük oranda olması, karidesin fazlaca 
tercih edilmesindeki başlıca sebepler arasında 
sayılabilir. Özellikle kalamara düşkün olanlar 
karidesi de aynı ilgiyle tüketmektedirler. Deniz 
canlıları içerisinde eklem bacaklılar şubesine ait 

olan karidesin oldukça geniş bir tür yelpazesi 
vardır. Karides birçok vitamin ve mineral açısından 
zengin bir deniz canlısı olsa da, selenyum 
açısından faydalı bir deniz ürünü olması fazlasıyla 
dikkat çekmektedir. Birçok hastalıklardan 
korunmak içinde selenyum vitamininin oldukça 
faydalı olması, karidesin azımsanmayacak 
düzeyde tüketilmesi gerekliliğini doğurmaktadır. 
Ayrıca protein deposu niteliği taşırken düşük 
kalorili olması sağlıklı beslenmek isteyenler için 
ideal bir besin olmasına sebebiyet vermektedir. 
D vitamini ve kalsiyum bakımından da zengin bir 
deniz canlısı olan karides, kemiklerin ve dişlerin 
sağlıklı bir şekilde kalmasını sağlar. Karides 
içeriğinde ayrıca omega 3 ve B12 vitamini yüksek 
oranda bulunmaktadır. Bu özelliği ise yetişkinler 
kadar gelişim çağında olan çocuklar için de 
oldukça faydalı olmasına neden olmaktadır.
 
Kalamar ahtapota benzer özelliği ile 
yumuşakça ve kafadan bacaklı sınıfına giren 
bir balık türüdür. On tane ayağı bulunur ve 
ayaklarından ikisi diğerlerine nazaran daha 
uzundur. Genellikle Akdeniz mutfağına özgü 

olan kalamar Türkiye’nin birçok denizinde de 
karşılaşılması mümkün olan bir canlıdır. Bu 
noktada Türkiye’de yaygın olarak görülen tek 
kalamar türü, Avrupa kalamarıdır. Yaklaşık 
olarak boyları 2 metredir. İnsanlara karşı uyumlu 
bir özellikte olsalar da, insanlardan korktukları 
anlarda mürekkep püskürtebilir.Pek çok kişi 
tarafından kalamara mürekkep balığı dense 
de, mürekkep balığı ve kalamar birbirinden 
ayrı iki türdür. Kuvvetli bir avcı olan kalamar, 
boynuzu andıran çeneleri sayesinde, zehir bezleri 
ile avını felç bırakarak avlamaktadır. Kalamar 
yaklaşık olarak 80 santimetreye kadar uzayabilir. 
Yaklaşık 300 türü bulunan bir familyaya ait olan 
kalamar, ortak özellikleri nedeniyle mürekkep 
balığı ile karıştırılan bir deniz canlısıdır. On ayaklı 
olmasının yanı sıra 8 adet de kolları bulunan 
kalamarın bir de keskin gagası bulunmaktadır. 
Manto ismi verilen ve vücudunu dış zararlardan 
koruyan kas dokusu vücudunu çevrelemektedir. 
Kalamara özgü bu doku, iç organları korurken, 
su içinde ilerlemesi için su püskürtme eylemine 
de yardımcı niteliktedir. Manto örtüsü sayesinde 
suyu çok şiddetli püskürterek su içinde çok hızlı 
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bir şekilde ilerleyebilmektedir. Bu hızı sayesinde 
su yüzeyinde kısa mesafelerle uçan kalamar 
görüntüsü oluşturabilirler. Kalamarın etkileyici 
özelliklerinden biri de, renk pigmentleri sayesinde 
istediği renge dönüşebilmesi ve bu sayede av 
olmaktan kurtulmasıdır. Balık restoranlarının baş 
tacı olan kalamar, farklı görünümü ve lezzeti ile 
pek çok kişinin severek yediği deniz canlılarından 
biridir. Denizden avlanan canlılar arasında kalori 
olarak en düşük özeliğe sahip olan kalamar aynı 
zamanda tam bir protein deposudur. Kalamar 
kendi içinde yüzlerce türü barındıran bir deniz 
canlısı olsa da, ülkemizde kalamarın sadece 3 
türüne rastlanmaktadır. Adi kalamar türü, Türkiye 
denizlerinde en yaygın olarak görülen kalamar 
türüdür. Yaklaşık 15 yıl önce Marmara Denizi adi 
kalamar türü bakımından oldukça zenginken, bu 
kalamar türü göçlerini Akdeniz ve Ege denizlerine 
doğru yapmışlardır. Mızraklı kalamar türü de, 
Türkiye’deki yaygın kalamar türlerinden biridir. 
Mızrak şeklindeki gövde yapısı nedeniyle diğer 
kalamar türlerinden ayrılır. Kırmızı kalamar türü 
ise, yüzgecinin kalp şeklinde olması ile kalamar 
türleri içerisinde yer alır. 

 Istakoz denizlerde yaşıyan, pek makbul 
sayılan beyaz eti için avlanan bir deniz hayvanıdır. 
Eklembacaklıların kabuklular sınıfındandır. 
Vücudu kitin adı verilen kalın bir kireçli talaka 
ile örtülüdür. Mavimsi, yeşilimtırak siyah olan bu 
kabuk hayvanın yosunların, kayaların arasında 
gizlenmesine yardım eder. Istakozun başlıca 
özelliği her iki yanındaki beş çift ayağından 
en önündeki çiftin çok gelişerek kuvvetli bir 
kıskaç halini almış olmasıdır. Hayvan bu kıskacı 
sayesinde avını yakalar, ağzına götürür. Başının 
üstünde, sap adı verilen iki çıkıntının tepesindeki 
gözleri çok kuvvetlidir. Çok uzakları bile dikkatle 
gözetleyebilir. Ayrıca, başının üzerinden arkaya 
doğru uzanan, uzunluğu vücudunu geçen bir 
çift duyarga hayvanın dokunma organlarıdır. 
Istakozun geriye kalan dört ayağı öndekilerden 
daha küçüktür. Bunların ucunda ufak birer kıskaç 
vardır.Istakozun karnı birbirine geçme halkalardan 
ibarettir. Her halkada uçları çatallı birer küçük ayak 
bulunur. Son halka yassılaşarak bir yüzgeç halini 
almıştır. Denizin dibindeyken ayaklarının üstünde 
yürür, suyun içindeyken kuyruğunu kendine 
doğru çekerek geri geri yüzer.Istakoz, bacaklarının 

göğüste birleştiği yerdeki solungaçlarıyla solunur. Sudan 
çıktıktan sonra da uzunca bir müddet yaşar. Istakozlar, 
pek çok deniz hayvanı gibi, yumurtlayarak ürerler. Dişi 
ıstakoz 5.000-100.000 kadar yumurta yumurtlar, bunları 
on bir ay kadar karnının altında saklar. Kışın derin sularda 
yaşayan ıstakoz ilkbahara doğru daha sığ sulara gelir. Bu 
sıralarda da yumurtalardan küçük yavrular çıkar. Bunlar 
analarına hiç benzemezler. Düşmanı çok olduğundan 
hemen gizlenmek zorundadırlar. Taşların, kayaların 
arasına gizlenirler, kendilerinden daha küçük yaratıkları 
yiyerek beslenirler.Istakoz küçük balıklar, kurtçuklar ve 
salyangoz yiyerek beslenir. Daha çok, kokmuş etten 
hoşlanır. Kayanın arasına gizlenip kıskaçlarını dışarıda 
bırakır, avının yeter derecede yaklaştığını görünce birden 
atlayarak kıskacıyla yakalar. Sularımızdaki ıstakozlar 
çoklukla 30 – 40 cm. uzunluğundadır.

Midye deniz de yaşayan bir canlı türü olan midyenin 
bulunduğu su çeşidine ve yere göre farklı çeşitleri 
bulunmaktadır. Yaşayan on bir bin çeşidi bulunan 
midyelerin denizlerde, tatlı sularda ve dere kenarlarında 
yaşayan birçok çeşidi vardır. Birçok midye türünün gözü 
yoktur ve midyeler de balıklar gibi solungaç solunumu 
yaparlar. Yaşadığı yere göre farklı özellikleri vardır. 
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MÜZİK

REBETİKO, REBETİKA, 
REMBETİKA VEYA REMBETİKO
Kökeni hakkında değişik varsayımlar mevcuttur. En yakın ihtimal olarak, Yunanistan’da otoriteye karşı gelen 
ve esrar tekkelerinde yaşayan topluluklara verilen ad olan “rembet” terimi görülmektedir. Modern ve arkaik 
Yunancada “remvastikos” (düşüncelere sevk eden) terimi ve “geziyorum” anlamına gelen “remvo” veya 
“remvazo” fiil çekimlerinden türevinin deforme bir hali olduğu da kuvvetle muhtemeldir. Sırpçada “isyancı” 
anlamındaki “rebenòk” teriminden geldiği de düşünülmektedir. Dolayısıyla otoriteye boyun eğmeyen anlamı 
taşımaktadır. “Rebet” teriminin bir anlamının da “safaya düşkün, yarınını dert etmeyen” olduğu da göz önünde 
bulundurularak, kökeninin olasılıkla rağbet sözcüğünden geldiği de söylenmiştir . Bu açıdan rembetiko’nun 
Osmanlı Türkçesi olduğu varsayımı da mevcuttur. Farsça ve Arapçada, “ruba’at” veya “arba’at” şeklindeki çoğul 
hali dörtlü anlamına gelen, “reb”, “rab” terimlerinden türediği de başka bir bakıştır. “rab”, Farsça ve Arapça 
yanında, İbranicede de aynı zamanda Tanrı anlamına gelmektedir.
 
Rebetiko’nun coğrafi bölgesi modern Yunanistan’dır. Bunun asıl taşıyıcıları özellikle alt tabakadan işsiz güçsüz 
insanlar ve rebetlerdir. Hapishane ve tekkeler (rebetlerin haşhaş içtikleri meyhaneler) ana çalgısı bağlama ve 
buzuki olan rebetikoların çalınıp söylendikleri başlıca yerlerdir. Müzikal açıdan bakılırsa bu şarkılar sanat açısından 
zayıftırlar. Sözlerinin ana teması rebetis’lerin dar sosyal çevreleriyle sınırlı kalmıştır.

Yunanların alt tabaka müziği olarak da bilinen rebetiko, rebetisler tarafından çalınıp söylenen müziktir. 
Rebetis terimi ayrı bir yaşam mantalitesi, davranışı, bakışı ve tarzı olan karakteristik bir erkek tipini tanımlıyor. 
Karakteristik rebetis, toplum dışıdır, kurumsal güçlere meydan okur. Fakat onlara karşı militanca eylemlerde 
bulunmaz. Toplumsal geleneklerin dışında olduğu izlenimini verir, bununla birlikte yasadışı olmaktan kaçınır, yer 
altı dünyasıyla kendini özdeşleştirmez. Argo bir dil konuşur, her zaman silah taşır. Bir rebetis yoksul ve sıradandır. 
Egemen güçler onu outsider olarak tanımlar.

Rebetikonun gelişmesinin ilk on yılında “İzmir stili” hakimdir. Kafe Aman müziği ilk on yıl boyunca egemen 
durumdadır. Karakteristikleri; belli bir makamda uzun, feryat eden enstrümantal ve vokal doğaçlamalar, 
şehvet uyandırıcı kadın sesi, Türk göbek dansına benzer 4/4’lük ölçüyle çalınan ve cinsel olarak tahrik edici 
çiftetelli tarzı hareketli bir danstır. Solo enstrüman melodisine oktav olarak çalan ikinci bir enstrüman eşlik 
eder. Kafe Aman’ların müzikal atmosferi apaçık Arap ve Türk etkisiyle güçlü bir oryantal havaya sahiptir. 
Çalgılar keman, lut, ud, santur idi.

Sonraki yirmi yılın özelliği Yunanistan’ın ürünü eski toplum dışıların rebetikosunun dönüşüdür. Buradaki 
ana çalgı buzuki, bağlama ve daha sonra da gitardır. Şarkıcı bir erkektir ve sesi metalik, ahenksiz, kulak 
tırmalayıcı ağır bir tonda olmalıdır. Fakat asla tatlı ve seksi olmaz. Müzikal stili düz ve ağırdır. Şarkı genellikle 

buzuki tarafından çalınan bir taksimle başlar. Taksim bir makamda yapılan doğaçlamadır. Şarkının stiline ve 
atmosferine dinleyici sokmak için bir giriş görevi görür. Ritmik karakteri serbesttir. Oldukça sık olarak taksim 

bağlamanın sürekli olarak çalınmasıyla sürer. Kısa bir taksim iki mısra arasında yapılır. Şarkının en çok kullanılan 
ölçüsü zeybek dansının ölçüsü 9/8’dir.
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SANAT

MONA LİSA 
Mona Lisa (La Gioconda veya La Joconde olarak da bilinir), İtalya’nın Floransa şehrindeki Rönesans sırasında 
Leonardo da Vinci tarafından kavak bir pano üzerine Sfumato tekniği ile resmedilmiş 16. yüzyıl yağlıboya 
portresidir. Resim halen Paris’teki Louvre Müzesi’nde Francesco del Giocondo’nun karısı, Lisa Gherardini 
Portresi başlığı altında sergilenmektedir. Tabloda oturmuş bir kadın resmedilmiştir, kadının yüzünün kime ait 
olduğu hala gizemini korumaktadır. Yüz ifadesindeki belirsizlik, kompozisyonundaki anıtsallık, atmosferdeki 
ilginçlikler, tablo hakkındaki çalışmaları devam ettirmektedir. Bu tablo, geniş ölçüde tanındı; karikatürleri 
yapıldı, araştırıldı ve Louvre Müzesi’nin en önemli eserlerinden olarak düşünüldü

GEÇMİŞİ
Leonardo da Vinci, bu tabloya 1503 veya 1504 tarihinde, İtalya’nın Floransa kentinde başladı. Da Vinci’nin 
çağdaşı, sanat tarihçisi Giorgio Vasari, “... Tablo üzerinde dört yıl oyalandı ve tabloyu bitirmedi...” demiştir.
Bu, Leonardo için alışagelmiş bir davranıştı ve hiçbir çalışmayı tamamen bitiremediği düşüncesi üzerine 
pişman olmuştu. Sonra, Fransa’ya yolculuğun ardından 3 yıl süreyle tablo üzerine devam etmeyi tekrar 
düşündü ve bunu gerçekleştirdi. Da Vinci Fransa’ya gitmişti ve tablo üzerine çalışmalar devam ediyordu, Kral 
I. François tarafından, yakınındaki kaleye davet edildi. Bu, Leonardo’nun mirasçılarından olacak asistanı Salai 
ile doğrudan ilgiliydi, sonra dönemin kralı, tabloyu 4.000 écus ile satın aldı ve Fontainebleau Sarayı’nda XIV. 
Louis himayesinde asıldı. Daha sonra tablo, Versay Sarayı’na taşınacaktı. Fransız İhtilali’nin ardından, tablo 
Louvre Sarayı’na taşındı. Napolyon Bonapart tarafından Tuileries sarayı’na taşınsa da, daha sonra tekrar 
Louvre Sarayı’na döndü. 1870 - 1871 aralığında gerçekleşen Fransa-Prusya Savaşı sırasında tablo, Fransızların 
askeri bölgesi “Brest Arsenal”e taşındı. Tablodaki manzara ve model ile ilgili birçok spekülasyon çıktı. 
Örneğin, da Vinci’nin modeli güzel yanlarıyla resmettiği düşüncesi vardı, tablonun 21. Yüzyıl standartlarında 
olduğu da düşünülmüştür. Doğulu bazı sanat tarihçileri, örneğin Yukio Yashiro, tablodaki manzaranın Çin’li 
sanatçıların eserlerinden etkilendiğini öne sürmüştür ama kanıtlarının yetersizliğinden dolayı birçok itiraz 
çıkmıştır. Mona Lisa tablosu, 19. Yüzyıla değin gizemi hakkında düşünce oluşmamıştı, henüz kavranmakta 
olan Sembolizm akımı sayesinde, tabloda var olduğu düşünülen simgeler için birçok düşünce çıkmıştır. 
Eleştirmen Walter Pater, 1867 yılında tablo üzerine, kadınlıkla ilgili gizli semboller içerdiğini belirtmiştir.

KONUSU
Mona Lisa, Lisa del Giocondo ile adlandırılmıştır;Gherardini Ailesi’ne mensup birisiydi ve tüccar Francesco del Giocondo’nun karısıydı. Giocondo’nun ikinci oğlu 
Andrea’nın doğumu anısına tablonun yapıldığı tahmin edilmektedir. Tabloda oturan kadının kimliği, 2005 yılında, Heidelberg Üniversitesi’nin kütüphanesinde 
bulunan Agostino Vespucci’ye ait bir not ile tespit edilmiştir. Fakat başka uzmanlar tarafından, tablodaki kadın için üç farklı şahsiyet de öne sürülmüştür. Da 
Vinci’nin annesi Caterina Buti del Vacca de öne sürüldüyse de, çoğu uzman tarafından düşük ihtimal olarak değerlendirilmiştir.Milano düşesi Isabella of Aragon, 
Cecilia Gallerani, düşes Costanza d’Avalos (La Gioconda olduğu söylenir) öne sürülen diğer şahsiyetlerdendir. Tablodaki kadının da Vinci tarafından adlandırıldığı 
da öne sürülmüştür. Öne sürülen bu karakterler, Giorgio Vasari’nin yazdığı Leonardo da Vinci’nin biyografisindeki tariflerine göre tahmin edilmiştir. Vassari’nin 
yazdığı biyografide “Leonardo resmetmeyi üstlendi, tüccar Francesco del Giocondo için, onun karısı...”cümlesine dayanılmaktadır (İtalyanca: Prese Lionardo a 
fare per Francesco del Giocondo il ritratto di mona Lisa sua moglie). Da Vinci’nin ölümünün ardından, tablo asistanı Salai’ye geçti ve özel yazılarında tablodan la 
Gioconda olarak bahsetti.

ESTETİK
Da Vinci, tablo için ilk başta piramit tasarımı kullandı, basitçe kadın bir piramitten oluşacaktı. Tablodaki kadının kıvrılmış elleri piramidin köşesi idi. Göğüsü, 
boynu ve yüzü ellerine göre çok daha parıltılıdır. Işık, aslında çizimin altında geometrik çizimin yattığı göstermektedir. Aslında da Vinci, tabloda oturmakta 
olan normal bir kadını resmetmiştir: fakat o zamanlarda oturmuş bir kadının resmi yaygın değildi. Açıkçası, oturan kadının gözlemci ile arasındaki mesafeyi 
göstermiştir. Kol dayama yerleri, gözlemci ile oturan kadını ayıran bir sınırdır.
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PAZARLAMA

4-7 Nisan 2017 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen Mosbuild Yapı ve İnşaat 
Fuarına 5.kez katılan GPD Rus müşterileri 
ile buluştu. Fuarda dünyanın çeşitli 
yerlerinden fuara katılan bir çok tüketici, 
üstün GPD ürünlerini standımızda görme 
ve tanıma imkanı buldu. Rusya pazarında 
ilerlemesine devam eden GPD, yurt dışı 
fuarlara ağırlık vermeyi sürdürüyor.

RUSYA’DA DİKKAT ÇEKEN MARKA: GPD
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PAZARLAMA  BAYİ İLETİŞİM
 & SPONSORLUK

SATIŞ OFİSİNE YOĞUN BAYİ İLGİSİ

GPD, SPORU DESTEKLİYOR

GPD yeni oluşturduğu stand konseptini 
İstanbul Satış Ofisinde müşteri ile 
buluşturuyor. Ofisimizi ziyaret eden 
Samsun bayimiz Atılım Ltd. Şti. yöneticileri 
ile hem sektörün sorunlarını, piyasaları 
konuştuk hem de ortak çözüm noktaları 
bulduk. Bayi iletişimi adına yapılan 
toplantı da Yönetim Kurulu Başkanımız 
Doğan Polat’da bulundu.Dostça geçen 
toplantı sonrası ekip ruhu içinde bir resim 
karesinde bir araya geldik. GPD tüm 
müşterilerini kendi ekibinin ve ailesinin 
bir parçası olarak görüyor ve bayileri ile 
birlikte büyümeye devam ediyor.

GPD sporun ve sporcunun 
gelişmesi adına hem basketbol 
hem de futbol branşlarında 
sponsorluk desteklerine devam 
ediyor. Okullar arası Küçük Erkekler 
Türkiye Basketbol Şampiyonası’nda 
son 16’ya kalarak büyük bir başarı 
elde eden Aydın Başak Koleji  
yarı final müsabakalarında grubu 
ikinci olarak bitirirken; 2017 Nisan 
ayında Cenevre’de organize edilen 
futsal (salon futbolu) turnuvasında 
Yeşilköy’den katılan gençlerin 
oluşturduğu Anatolia İstanbul 
takımı da namağlup ikinci olarak 
tamamladı.
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PAZARLAMA

GPD ihracat satış kanalı için özel hazırladığı 
yeni katalog ve fiyat listesini, kurumsal 
kimlik kapsamı içinde oluşturdu.Yeni 
ürünlerin de bulunduğu katalog ve fiyat 
listeleri müşteriler ile paylaşılmaya başlandı. 
GPD tüm ürün gruplarını tek bir katalog ve 
fiyat listesinde toplayarak bütünlük adına 
önemli bir uygulama gerçekleştirdi.

İHRACAT 
İÇİN YENİ 
KATALOG VE 
FİYAT LİSTESİ
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PAZARLAMA DERGİ İLAN

GPD ürün gamına eklediği farklı tasarımları 
ilanlarında tüketicilere sunarak farkındalık 
yaratıyor. Sektörel  ve mimari dergilerde 
yayınlanan GPD ilanları “ Tasarım, İnovasyon, 
Fonksiyonellik” motto’larını kullanarak 
ürünlerini geniş kitlelere ulaştırıyor..

SEKTÖREL DERGİLERDEKİ 
GPD ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
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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.

YILDIZ KİLİT 
TESİSAT 
ALANYA
1980 yılında bu sektöre çırak olarak 
girdim. 1987-89 yılları arasında bir 
anahtarcı arkadaş ile beraber çalıştıktan 
sonra 1989-91 yılları arasında vatani 
görevimi bitirdim. 1991 yılında Yıldız 
Kilit Tesisat olarak kendi işyerimi açtım.

2006 yılında GPD Teknik Servislik 
görevine başladım, on yılı aşkın süre 
içerisinde GPD firmasına satış sonrası 
olarak hizmet vermekteyim. Bu süre 
zarfında GPD bayrağını üst basamaklara 
taşımak için gecesini gündüzüne katan 
Satış Sonrası Hizmetler Müdürümüz 
Mehmet Akın’ın çok büyük özverisi 
ve emeği olduğunu bildiğim Türkiye 
çapında kaliteli, güvenilir servis ağının 
bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

Hedefimiz, her zaman müşteri 
memnuniyetini ön planda tutarak 
çalışmalarımızı gerçekleştirmekte 
olup uzun senelerden bu yana 
bulunduğumuz sektör içerisinde 

Süleyman Yıldız

oluşumuz ve zaman içerisinde güven ve saygı ile kazanılan müşteri portföyümüz yanında ilk önce kaliteli 
iş yapma felsefemiz ile bağlantılı olarak müşterilerimizin çevresine yaptığımız işçiliğin ve karşı tutumun, 
tüketicilerimiz tarafından  tavsiye edilmesi sonucunda her geçen gün bu moral ile güçlenmekteyiz.

Tüketicilerimizden, aldığımız güç ile kendimizi daha da geliştirerek çabalarımız ve mücadelemiz devam 
edecek olup her zaman daha iyi hizmet etmeye devam edeceğiz. Ayrıca, GPD markasını ALANYA şehrinde 
öne çıkmasında önemli pay sahibi olan OPAL YAPI firmasına da bu vesile ile teşekkür ediyorum…



Teknik Servisler
ADANA
AFYONKARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA-MANAVGAT
AYDIN
AYDIN-KUŞADASI
ADIYAMAN-KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR EDREMİT 
BATMAN
BARTIN
BOLU
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
İZMİR-KARŞIYAKA
İZMİR-BALÇOVA

İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
KAHRAMANMARAŞ 
KAHRAMANMARAŞ-ELBİSTAN
KARS-MERKEZ
MALATYA
MERSİN-İÇEL
MUĞLA-BODRUM
MUĞLA-BODRUM
MUĞLA-MERKEZ
MUĞLA-FETHİYE
MARDİN
NEVŞEHİR
NEVŞEHİR
ORDU 
RİZE 
SAKARYA-ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
TEKİRDAĞ-ÇORLU
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TEKİRDAĞ-MERKEZ
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA 
YOZGAT 
YOZGAT-SORGUN
K.EREĞLİ-ZONGULDAK

NİDA TESİSAT
DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT 
YENİ YAPI LTD.ŞTİ.
ARAS GRUP
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
POLATSAN DOĞALGAZ
ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ
ARTES TİCARET TESİSAT
SARANDER YAPI İNŞAAT
YILDIRIM TESİSAT
ÖMÜR TİCARET
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
İKBAL TESİSAT
CEBECİ SIHHİ TESİSAT
ESKİKAPLAN TESİSAT
A.Y.S ISI TEKNİK
KARAKAŞ TİCARET
SİSTEM İNŞAAT
CEM METAL
ÖZ-İŞ TİCARET
SUSAN TESİSAT
ADİL TESİSAT
CEM TESİSAT
ARDA ISI TESİSAT
DALGIÇ TESİSAT
TRUVA TESİSAT
EMİR DOĞALGAZ
AKIN SIHHİ TESİSAT
DADAŞ TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
ARTES SIH.TESİSAT
SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT
METE TİCARET
EN-TES TESİSAT
TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT 

TOKSABAY TESİSAT  
GÜR TESİSAT 
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER
GÜVEN MÜHENDİSLİK
ÇAVDAR TESİSAT
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
BİRLİK TESİSAT
KOÇ YAPI MARKET
UZMAN TESİSAT
AKBABA SIHHI TESİSAT
EMEK-İŞ TESİSAT
KAYA TESİSAT
AKÇAN TEKNİK
TEZCAN SIHHİ TESİSAT
BAŞKENT TİCARET VE SIHHİ TESİSAT
ATAY TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
PASTUTMAZ SIHHİ TESİSAT
ORDU TESİSAT
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
SEDAT TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
CEM TESİSAT
KILIÇ TESİSAT
BALÇIK TESİSAT
ÖZGÜVEN TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KISMET ISI SİSTEMLERİ
TESSAN TESİSAT

0545 278 59 90
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 
0543 317 08 84
0545 351 40 58
0532 315 13 49
0534 288 34 88
0541 608 30 86
0544 684 36 24
0546 670 70 61
0532 171 14 72
0537 737 59 10
0530 373 56 66
0533 957 81 38
0533 265 34 90 
0544 851 60 75
0507 313 48 54
0535 607 39 12
0532 681 80 71 
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
0542 635 17 35
0544 259 89 63 

0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0530 643 01 58
0533 452 47 74
0532 207 99 06
0546 882 95 14
0541 646 61 42 
0533 596 52 96
0545 761 41 94
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0542 542 12 25 
0553 204 97 54
0542 657 83 82
0532 791 35 67
0537 517 50 71
0533 965 99 96
0532 723 42 01
0554 867 19 90
0535 360 53 43
0533 391 27 81
0534 525 43 87 
0538 424 09 39
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
0505 583 96 46
0533 240 68 97
0535 394 83 74
0533 696 10 70
0536 436 25 89
0542 338 89 00
0532 403 89 10
0538 962 20 38

 

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 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 315 51 55   
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
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
0344 413 71 91
0474 212 83 82

0324 326 82 30
0252 319 35 53
0252 316 38 00
0252 212 10 52

0482 212 20 15

0452 214 80 43
0464 213 34 10 
0264 278 47 47
0362 233 78 80 
0346 224 47 19
0484 223 22 50
0282 651 94 27 
0282 726 55 26
0282 315 67 66

0356 214 41 96 
0462 229 17 31
0432 214 41 51
0226 812 98 18
0354 217 48 87 
0354 415 56 13
0373 323 16 86

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...


