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YÖNETİM

İŞ DÜNYASINDA
10 ÖNEMLİ ADIM…

İş dünyasında yer alan her birey yükselmek için şablon niteliğinde olan kurallar bulmak ister.
Ancak hayatta olmadığı gibi iş dünyasında da şablon kural yok. Fakat kendini geliştirmek
isteyen her yönetici için genel doğrular mevcut. Aret Polat iş dünyasında gereken 10 adım
niteliğinde başlıkları şöyle sıralıyor.
Zamanı İyi Yönetmek: İş saatlerini verimli kullanmak önemlidir. İş dışı saatlerde ekstra
çalışmak ya da az çalışmak doğru değildir. Önemli olan düzenli ve günlük çalışarak bir sonraki
güne iş bırakmamak, sosyal hayata da zaman bırakmaktır.
Yeri Geldiğinde Susmayı Bilebilmek: Hararetli bir tartışma oluşumu olası ise, kırıcı olmadan
ama tam bilgi ile konuları yönetmek önemlidir. Eğer konu hakkında bilgi tam değilse, susmak
ve dinlemek çok daha fazla kazanç sağlar.
Empati: İş hayatında yalnız olmadığımızdan ve dünya etrafımızda dönmediğinden karşı tarafı
anlamaya çalışmalıyız. Satranç oynar gibi, karşı tarafın hangi konuda ne şekilde davranacağını
bilebilmeliyiz. Karşı tarafı anlamazsak işler çözülmez.
Dinlemek: Aktif dinleyici olabilmek bir işi başarmak için en önde gelen kural. Dinlemek ve
tekrar etmek zihnimizi taze tutarak iş çözümlemesinde bize anahtar olabilir.
Yardım İstemek: Her işi tek başına yapamayabiliriz. Yetersiz kaldığımız anlarda bilen bir
kişiden yardım istemek ve öğrenmek, bilmeden biliyormuş gibi davranarak hata yapmaktan
çok daha iyidir.
En İyisini Yapmak: Yaptığınız iş basit bile olsa o işte en iyisi olmalısınız. İşin öneminden
ziyade sizin işe kattıklarınız önemlidir. Yaptığınızın en iyisi olursanız saygı görürsünüz
Tutarlı Olmak: Eylemlerinizle söylemleriniz birbirini tutmalıdır. Dün evet dediğiniz bir konuda
yarın hayır derseniz, samimiyetiniz sorgulanır. Gelişmek ile tutarsız olmak karıştırılmamalıdır.
Tutarlı olmak için çok çalışın.
Uyku Düzeni: Uyku düzeni iş hayatında çok önemlidir. Hem fiziksel hem duygusal anlamda
işe hazır olmalısınız. Beden işte iken ruh dışarıda olmamalıdır.
Pozitif Olmak: Başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünden çok sizin kendi hakkınızda
ne düşündüğünüz ve ne hissettiğiniz önemlidir. Pozitif ve güler yüzlü olursanız hem siz hem
çevreniz enerji alır ve verim artar.
Odaklanın: Başkalarının işinden çok kendi işinize odaklanın ve dedikodu yapmayın.
Başkalarının işleri sizin işiniz etkiliyorsa bunu her ortamda en net şekilde belirtin ve çözüm
bulmak için ısrarcı olun.
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Aret Polat ; “Bu 10 adımın hepsi birbirinden
değerli. Ama hepsinden önemlisi
samimiyettir. İnsan samimi olur ve hevesle
işine odaklanırsa başaramayacağı hiçbir şey
olamaz. Motivasyon sadece dışarıdan değil
kişinin kendi içinden de olur.”
GPD profesyonel yöneticilerinde ve potansiyel
yöneticilerinde bu adımları arıyor. Bu adımlar iş
hayatında daha büyük adımları ve total başarıyı
getiriyor. Hem kişi hem şirket beraber kazanıyor.

“LIDERLIK, YAPILMASINI
ISTEDIĞINIZ BIR ŞEYI BIR
BAŞKASINA, SANKI
O ISTIYORMUŞ GIBI
YAPTIRMA SANATIDIR.

”

Aret Polat

Dwight Eisenhower

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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NOKTA

Akar İnşaat - HATAY

Hakan Akar

Hatay’da 2 sene önce faaliyetine başlayan firmamız çok yeni olmasına rağmen sunduğumuz kaliteli hizmet
sayesinde adından söz ettirmiştir. Bünyemizde çalıştırdığımız tecrübeli ekip ile Hatay ve çevresindeki
projelerde ve perakende satış sektöründe ön sıralarda yer almaktayız. Geçtiğimiz yıl GPD ailesine katılmış
olmaktan dolayı muyluyuz. Önümüzdeki yıllarda GPD ile birçok başarıya imza atmaya hazırız.
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Burmas Yapı - BURSA
Yolculuğumuz 2011 yılında “Burmas” tescilli
ismi ile küçük ölçekte başlasa da; yıllar içerisinde
yeni markaların, yeni mağazaların ve en önemlisi
yeni takım arkadaşlarının katılımı ile geniş
Burmas Ailesi’ne dönüşmüştür. Uzun çalışmalar
sonrasında tüm çalışanlarımızın katılımı ile
kazandığımız haklı konumu; günümüz bilgi,
teknoloji ve insan kaynağı ile birleştirerek, gerek
yerel gerekse küresel arena da çok kıymetli
müşterilerimizin projelerinde yer almak her
zaman başlıca gurur kaynağımız olmuştur.
Aynı şekilde yıllardır çalıştığımız markaların
sadece satış kanalı değil, onların son kullanıcı
ile direk temas ettiği “ vitrinleri” olduğumuzun
bilincinde kurduğumuz “gönül bağı” ile işimizi
en iyi şekilde yapmak için çalışmaktayız.
Günümüz Pazar koşullarında, haksız rekabetin
doruklara ulaştığı ve rakiplerimizin kazancı
sadece maddiyatta aradığı bir ortamda,
Burmas Ailesi olarak müşterilerimize verdiğimiz
hizmetin kalitesi, en önemlisi hazinemiz ona
iş ahlakımız ve disiplinimiz ile birleştiğinde
bizim gönlümüzde kovaladığımız gerçek
kazancımız ortaya çıkmıştır. Rakiplerimizin
deyimiyle müşterilerimiz, bizin deyimimiz ile
dostlarımız, mağazalarımızı satın alam odaklı bir
ticarethane gibi değerli huzurlu bir dost ortamı
gibi görmüşlerdir ve biz de bu onuru devam
ettirebilmek için aralıksız çalışmaya devam
edeceğiz.
Yunus Altun
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Candaş Nalbur - İSTANBUL

Ali İhsan Candaş - Bahadır Sezer

Candaş Nalbur firmamız 1983 yılında Mehmet Emin Candaş tarafından kurulmuştur. Öncelikli hedefimiz yıllardan beri süregelen ve diğer
rakiplerimizden bizi farklı kılan “üründe ve hizmette kalite” ilkesini, kalite yönetim sistemi şartlarına uygun olarak sürekli geliştirmek ve bunu en
iyi koşullarda müşterimize yansıtmaktır. Dürüstlük ve doğruluk ilkesinden şaşmayan firmamız sektörde 34. Yılını doldurarak müşterilerine daha
iyi bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Daha önce de belirttiğimiz üründe ve hizmette kalite ilkesini temel alarak GPD markasını güvenle temsil
ediyor ve satıyoruz. Daha uzun yıllar çalışmak dileğiyle…
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Elise Yapı Malzemeleri - İSTANBUL

Elise Yapı Malzemeleri olarak; Halkalı
Merkez Mahallesi’nde bulunan 1.000
m2’lik bir alanda hizmet ve faaliyetlerimizi
uzman ekibimizle birlikte sürdürmekteyiz.
İstanbul ‘la birlikte, Düzce, Bolu, Bartın,
Karabük, Kastamonu, Edirne, Tekirdağ,
Bursa ve İzmir’de bulunan 1000’e yakın
müşterimize hizmet vermekteyiz. Birçok
güvenilir markanın yetkili bayiliğini
yapmaktayız. GPD ailesine katılma
sebeplerimizden en önemlisi güven ve
kaliteli hizmet anlayışıdır.

Gürkan Nazlıgüloğlu
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Hazar Isısan - ELAZIĞ

Bayram Tuncel

1999 yılında kurulan Hazar Isısan Ltd. Şti.; Sıcak Sulu Güneş Enerji Sistemleri, Kalorifer Sistemleri, Yapı ve Mekanik Malzemeleri alanında faaliyet
göstermektedir. 99 yılından bugüne kadar dürüst, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışı ve takım çalışması ile büyümesini sürdürmüş iş yaşamında
bugünkü konumuna ulaşmıştır.
Hazar Isısan Ltd. Şti. güven ve paranın birlikte kazanılması düşüncesiyle hareket ederek, pompa, vana, ekleme boru parçaları, tesisat, ısıtma,
soğutma, ankastre, batarya, duşa kabin ve vitrifiye gurubu başta olmak üzere inşaat sektöründe her geçen gün yükselen bir başarı grafiği
çizmektedir. Hazar Isı 18 yıllık iş tecrübesi, 8000’i aşan ürün çeşidi, fiyat ve hizmet kalitesinde sağladığı avantajlar ile Elazığ başta; Doğu,
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet vermektedir. Hazar Isısan Ltd. Şti. başlıca hedefini sektöründe en iyi hizmeti ve ürünü en uygun fiyata
sunmaktan başka kişi ya da kurum ayırt etmeksizin müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak onlar ile yıllar boyu sürecek bir işbirliği ve
güven inşa etmek olarak belirlemiştir. Amacımız kalite ve hizmeti vazgeçilmez ilkeler olarak benimsemek ve bu ilkelerin sürekliliğini sağlamaktır.
Faaliyete başladığından bu yana ısıtma, soğutma, inşaat ve mekanik alanlarındaki hizmetlerini daha geniş bir alanda yürütmek maksadıyla,
toplamda 6000m² alana sahip yeni iş yerinde sürdürmektedir.
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Onur Yapı - SİVAS

Ramazan Çatalkaya, Celal Yıldırım, Mustafa Toğuş, Turan Yıldırım, Şenay Aydın, Murat Yıldırım

Firmamızın kurucusu Celal Yıldırım 30 yılı aşkın geçmişi ile Sivas Merkezde Yapı İnşaat sektöründe hizmet vermektedir. 1998 yılında
ortaklarından ayrılıp ONUR YAPI İNŞAAT MALZEMELERİNİ kurmuştur. 1957 doğumlu evli 2 çocuk babası Celal Bey 20 yıldır bu sektörde tek
başına ilerlemeye devam etmiştir.
Müşteri memnuniyetini, kaliteyi, güler yüzlü hizmet anlayışını ilke edinen firmamız bu süreçte Sivas’ta büyük ve önemli işletmelerden biri olmayı
başarmıştır. Kendi sektöründe önemli bir yere sahip olan firmamız kaliteden, dürüstlükten hiçbir zaman ödün vermemiş ve sektörün en iyileriyle
bu yolda ilerlemeyi ilke edinmiştir ve 20 yıla yakın süredir GPD ürünlerini tercih etmiştir.
GPD ürünlerinin kalitesi, firmanın yeniliklere açık olması, ticari başarısı ve en önemlisi müşteri memnuniyeti GPD firması ile çalışmaya
başlamamızda en büyük etkendir ve işbirliğimizde halen büyük bir memnuniyetle sevgiyle ve saygıyla devam etmekteyiz. GPD ailesine dergide
bize yer verdikleri için teşekkür ederiz. Ayrıca GPD’nin kurucusu Doğan Bey’e ticari anlayışı ve BABACAN yapısından dolayı Onur Yapı Elemanları
olarak teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Ülkemizin sizin gibi yenilikçi, sevgi dolu, kaliteyi ve dürüstlüğü ilke edinmiş büyüklerimize çok ihtiyacı var.
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GÜNEŞ ÇARPMASINA DİKKAT
Güneş çarpması güneş altında uzun süre
kalma sonucu, vücut ısısını ayarlayan
mekanizmaların bozulmasına bağlı olarak
ortaya çıkan klinik bir tablodur. Hava
sıcaklarının ani olarak yükselmesi ile birlikte
sıcak çarpması şikayetlerinde de artış görülür.
Kendisini yüksek ateş, bulantı ve kas krampı
gibi belirtilerle gösterebilen bu tabloda vakit
kaybedilmeden gerekli tedbirlerin alınması
gerekir.
Güneş Çarpması Nedir, Nasıl Oluşur?

Güneş çarpması özellikle öğle vakti,
güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda
oluşmaktadır. Aşırı sıcak havalarda,
beden ısısını ayarlayan mekanizmanın
bozulmasıyla gelişen güneş çarpması, daha
çok çocuklarda görülse de hemen hemen
tüm yaş grupları için tehlikelidir. Rüzgarsız
günlerde güneş çarpması riskinin arttığı
da unutulmamalıdır. Uzun süre yüksek
sıcağa maruz kalmak ve vücudun normal
sıcaklığına dönebilmek için yeterince sıvı
kaybedememesi güneş çarpmasını da
beraberinde getirmektedir. Vücut sıcaklığı
organları tahrip edecek derecede çok
yüksek seviyelere ulaşabilir. Özellikle 40
derecenin üzerindeki sıcaklıklarda ortaya
çıkangüneşçarpması, çocuk ve yaşlılarda
daha düşük sıcaklıklarda da görülebilir.
Güneş Çarpması Nedenleri

Güneş çarpmasının en büyük nedeni
çok yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktır.
Hem tatil amaçlı deniz kıyısında geçirilen
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vakitler hem de normalin üzerinde sıcaklık
seviyesine sahip ortamlarda çalışmak güneş
çarpmasının en büyük nedenlerinden biridir.
Bunun yanı sıra nemli hava da soğutma
mekanizmasını azaltarak güneş çarpmasına
sebep olabilir. Yüksek sıcaklıklarda fazla
alkol tüketmek, kalın giyinmek ve aşırı besin
tüketmek de güneş çarpmasını tetikleyebilir.
Sıcak havada insan vücudu kan akışını deri
yüzeyine doğru artırır. Terleme ve soluk
verme ile kendisini fazla ısıdan kurtarır.
Terleme ve soluk almanın tam olarak
gerçekleşemediği durumlarda sıcak bitkinliği
ve güneş çarpması da kaçınılmaz hale gelir.
Sodyum ve klor kaybı ile birlikte güneş
çarpması belirtileri de görülmeye başlar.
Güneş Çarpması Belirtileri

Güneş çarpmasının en yaygın belirtileri;
baş ağrısı, bulantı, kusma, yüksek ateş,
terleyememe, sinir sistemi bozuklukları
(sersemlik, yürümede bozukluk vs…),
ruhsal durum bozuklukları ve bilinç kaybıdır.
Havale, solunumda düzensizlik ve 41 derece
üzerinde ateşle birlikte deride kızarıklık
da varsa “sıcak koması” görülme ihtimali
yükselmektedir. İleri safhalarda oldukça
tehlikeli olabilen güneş çarpmalarında,
ciddi oranda yaşam kaybı riski olduğu
da unutulmamalıdır. Öte yandan, güneş
çarpması sonrası iyileşen kişilerin dahi sinir
sistemlerinde kalıcı hasarlar oluşabilmektedir.
Bu nedenle ilk belirtide tanı konulması ve
kişi bilincini yitirmeden gerekli müdahaleye
başlanması gerekmektedir.

Sıcak çarpmasında görülen en belirgin
belirtiler ise şöyledir;
• Yüksek ateş,
• Kuru –sıcak-ağrılı cilt,
• Şiddetli baş ağrısı,
• Bulantı,
• Kusma ve baş dönmesi,
• Kas krampları,
• Çarpıntı
• Uykuya eğilim,
• Şuur bulanıklığı ve komaya kadar
varabilen ciddi klinik tablolar görülebilir.
Güneş Çarpmasında
Kimler Risk Altındadır?

Özellikle kronik hastalıkları olan hastalar
( yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kronik
böbrek yetmezliği olanlar), kanser hastaları,
aşırı kilolu veya kaşektik olan kişiler,
psikiyatrik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üzeri
kişiler, 5 yaş altı çocuklar, gebeler sıcak yaz
aylarında çok daha dikkatli olmalıdır.
Güneş Çarpmasında İlk Yardım

Güneş çarpmasına maruz kalan kişi hemen
serin olan bir yere alınarak üzerinde sıkı
giysiler varsa gevşetilir ve kusma riskine
karşı yan yatırılır. Vücut ısısını düşürmeye
yönelik başına göğsüne ve koltukaltlarına
soğuk su ile ıslatılmış bez koyulabilir veya
soğutucularla soğutmaya çalışmak gerekir.
Kan dolaşımını başa doğru yönlendirmek
kişinin için ayaklarını yükseltmek, kol ve
bacaklara masaj yapmak, duş aldırmak da
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SAĞLIK
gerekebilir. Kişinin bilinci açıksa sıvı alımının
sağlanması, bilinç kapalı ise kesinlikle içmesi
için sıvı verilmemesi takip ve tedavi amaçlı en
yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerekir.
Güneş çarpması durumunda bunları
yapmayın.
• Hastanın bilinci yerinde değilse su
içirilmemelidir.
• Alkol koklatılmamalıdır.
• Katı yiyecekler çok tehlikeli sonuçlar
doğurabilir. Bu nedenle kesinlikle
verilmemelidir.

• Terletmeyen ince, açık renkli ve bol
giysiler tercih edilmeli,
• Mutlaka güneş gözlüğü, şapka ve
şemsiye gibi güneş ışığından koruyacak
aksesuarlar kullanılmalı,
• Güneşe çıkmadan yarım saat önce güneş
koruyucu kremler sürülmeli
• Günde en az 2,5-3 lt sıvı tüketilmeli
(ayran soda su vb.)
• Sindirimi kolay hafif yiyecekler tercih
edilmeli
• Fırsat buldukça ılık duş alınmalı
• Uzun ve ağır egzersizlerden
kaçınılmalıdır.

Güneş Çarpmasında
Teşhis Nasıl Yapılır?

Güneş çarpması teşhisi hastanın semptomları
gözden geçirildikten, kan basıncı ve sıcaklık
değerleri ölçüldükten sonra konur. Bunun
için öncelikle ağız içi sıcaklığı yerine rektal
sıcaklık ölçülür. Gerekirse hastadan kan ve
idrar örneği de istenir.
Güneş Çarpması Tedavisi

Güneş çarpmasında tablo kötüye gidiyorsa
tuz ve elektrolit seviyelerini belirlemek için
kan testleri kullanılır. Kan testi sonucuna
göre de hastaya sıvı terapisi uygulanabilir.
Güneş çarpması sonrasında oluşabilecek
komplikasyonlar nedeniyle böbrek yetmezliği
gibi durumlara karşı hasta birkaç hafta
takip edilir. Sıvı ve tuz dengesi ile sıcaklık
değişimleri gözlem altında tutulur.
Güneş Çarpmasından
Nasıl Korunmalı?

Güneş ve yüksek sıcaklığın zararlı
etkilerinden vücudumuzu korumak için;
• Mecbur kalmadıkça güneşin yoğun
olduğu saatlerde dışarıya çıkılmamalı,
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MUTFAK

GPD TAURO EVİYE BATARYASI
İLE PÖÇ (Dana Kuyruğu)

Dana’nın kuyruğunun kalın ve etli yeri olan “Pöç” tüm dünyada sıklıkla
tercih edilen, İtalya’da “Coda“, Avrupa’da “Oxtail” isimleriyle birçok
lokantanın mönüsünde çeşitli yorumlara sahip bir önemli bir yemek.
Sakatat grubuna giriyor. Fakat sakatatların kemik güçlendirici jöle oranı
yüksek, tüm sakatatlar içerisinde en mukavvi ve ete en yakın olanı
diyebiliriz.GPD yeni Tauro eviye bataryası ile bu özel yemeği büyük bir
zevkle pişirebilirsiniz.

MALZEMELER

YAPILIŞI

Garnitür
• 2 Adet Haşlanmış Patates
• 2 Tatlı Kaşığı Kaşar Peyniri
• Pul Biber
• Kekik
• 1 Çay Bardağı Su

GPD Tauro eviye bataryası ile
yıkanmış pöç, parçalara ayrılıp tuz
ve karabiber ile tatlandırılır. Daha
sonra unlanıp, kızgın tavada her
tarafı mühürlenir. Mühürlenen
pöçler, güvece yerleştirilir ve su
konarak iki veya iki buçuk saat
pişirilir. Garnitür olarak patatesler
dilimlenir ve üzerlerine kaşar
rendesi konup baharat serpilir ve
fırınlanır. Afiyet olsun!

• 1 Adet Pöç
• 2 Çay Kaşığı Çekilmiş Deniz Tuzu
• 1 Çay Kaşığı Çekilmiş Karabiber
• 1 Tatlı Kaşığı Un
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YAMAÇ PARAŞÜTÜ
Yamaç paraşütü, isminde paraşüt kelimesi geçmesine
karşın serbest paraşütten son derece farklı, en az onun
kadar heyecanlı, eğlenceli ve hayatının bir döneminde
uçmaya ilgi duymuş her insan için de “keşke
yapabilsem” diyeceği türden çok özel bir zevk. Şimdi
de bu güzide sporu birlikte tanıyalım...
Nereden doğdu ve nasıl?
Filmi 1980’li yılların başına sardığımızda, serbest
paraşüt o dönemde zaten yıllardır yapılan bir spordu
ancak her konuda olduğu gibi burada da yenilikçi
bir takım kişiler mevcuttu. Bu kişiler (her nedense)
normal paraşütlerle yüksek bir yerden, mesela uçaktan
atlamak yerine yamaçlardan, dağlardan tepelerden
uçuş denemeleri yaparak işe başladılar. Bunun en
büyük nedeni olarak paraşüte oranla daha hafif, daha
esnek ve daha yumuşak bir hava aracı arayışında
olmalarını gösterebiliriz. Zamanla bu denemeler
neticesinde aerodinamik yapısı normal paraşütten
daha farklı, havada süzülmeyi daha da kolaylaştıran
(ancak bu kolaylığın en ideal şekilde sağlandığı delta
kanatlardan da daha az maliyetli ve daha kolay
kurulumlu) paraşütler tasarlandı. Ve bugün adına
yamaç paraşütçülüğü dediğimiz yeni bir havacılık
sporu doğmuş oldu.
Günümüzde dünyanın her ülkesinde bu sporu
yapanların sayısı giderek artıyor. Çünkü serbest
paraşütten farklı olarak yamaç paraşütünde
yüzlerce kilometre boyunca havada süzülmek (hatta
“yükselmek”) ve saatlerce uçabilmek mümkün...
Bunun yanında yamaç paraşütünün en büyük
avantajı diğer hava araçlarına göre çok daha kolay
havalanması, daha kolay yönlendirilip indirilebilmesi.
Ayrıca kalkıştan önce sadece birkaç dakikada
hazırlanabilir ve inişten sonra da derhal toplanıp bir
sırt çantası büyüklüğüne getirilebilir. Ve en önemlisi
temel uçuş becerisi, sadece birkaç haftalık eğitimle
kazanılabilir.
Gerekenler
Tahmin etmenin zor olmayacağı şekilde bu spor için
gerekli ilk malzeme bir adet paraşüt. Ancak yamaç
paraşütünün tüm basit görünümüne karşın elbette
karmaşık ve deha ürünü bir tasarımı mevcut. Bu
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SPOR

bütünü genel olarak 4 bölüme ayırabiliriz: Kanat
(kanopi), ipler, kolonlar ve kuşam (harnes).
Kanat: Esas olarak “uçulmasını” sağlayan kısım
burası. Uçuş esnasında içi havayla dolar, içinde 40
ile 60 civarında hava hücresi bulunur, aerodinamik
yapısı kusursuzdur ve pilotun kilosu, uçuş koşulları ve
pilotajın yetkinliğine göre farklı modellerde üretilir.
İpler: Bir tanesinin 100 kg çekebildiğini ve bir
yamaç paraşütünde onlarca ip bulunduğunu
düşündüğümüz zaman güvenilirlikle ilgili sorular
kolayca ortadan kalkmış oluyor. Bunun yanında
kanada doğru hepsi ikiye-üçe ayrılarak ağırlığın
kanat kumaşına eşit olarak dağılmasını sağlar. Askı
ipleri ve fren ipleri olarak ikiye ayrılırlar.
Kuşam: Oturulan kısım. Plastik ya da tahta bir
oturma kısmı, kumaştan bir sırtlık, omuz askıları
ve kolonlardan oluşur. Vücut ölçülerine göre farklı
boyutlarda üretilir ve uçuşun pozisyonuna göre
ayarlanabilir.
Kolonlar: İplerin tümünün birleşip toplandığı metal
halkaların bağlandığı yer kolonlardır. Bu sayede
kalkış esnasında pilotun tek bir noktadan çekerek
tüm ipleri kontrol etmesini sağladığı gibi, iplerle hiç
uğraşmadan bir kuşamı çıkarıp diğerini takmayı da
mümkün kılar.
Kask: Diğer bir temel malzeme ise kask tır ve bunun
yanında variometre, rüzgar ölçer, uçuş tulumu, uçuş
botu ise kullanılan diğer malzemeler arasında yer alır.
Yamaç paraşütünde sağ ve sol olmak üzere iki fren
bulunmaktadır ve bu sayede istediğimiz yere çok
yumuşak iniş yapma imkanımız bulunmaktadır. Yani
çoğu insanın düşündüğü gibi yamaç paraşütü rüzgar
nereye eserse oraya değil, siz nereye isterseniz oraya
gider.
Emniyet
Yamaç paraşütünde yanlış bilinen bazı durumlar
vardır. Kazaların sebebi ters rüzgar değildir ve
böyle bir durum yoktur. Rüzgar kalkış ve inişte tam
karşıdan esecek şekilde kanadımız serilir. Kalkış

yaptıktan sonra rüzgarın esme yönü önemli değildir.
Kazaların çok büyük oranı olumsuz hava koşulları veya
akrobasi gösterilerinde kazalar olmaktadır. İyi eğitim
almış bir pilot havayı tanır ve uygun olmayan şartlarda
uçuş gerçekleştirmez. Kullanılan malzemeler dahi
eğitim, orta seviye, ileri seviye olarak değişmektedir.
Diğer bir konu ise yamaç paraşütünde “atlama” terimi
kullanılmaz bunu yerine “ kalkış “ terimini kullanırız.
Yamaç paraşütünde kalkış yapılır serbest paraşütte ise
atlama. Serbest paraşütte “ düşüş ” vardır, yamaç
paraşütünde ise “ süzülüş ”, buda serbest ve yamaç
paraşütü arasından basit farklardır.
Yamaç paraşütü asla ve asla kendi kendine öğrenilecek
bir spor değildir. Uçmanın verdiği o inanılmaz zevkin
tadılabileceği en basit ve ucuz yol olmasına karşın,
şayet bilgisizce davranılır ve gerekli tedbirler daha en
başından alınmazsa ölümlere bile yol açabilir. Bunun
için mutlaka eğitim alınmalıdır.
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GEZİ

SOĞUK VE GÜZEL
STOCKHOLM
13. yüzyıldan itibaren İskandinavya’nın kültürel
ve ekonomik anlamda merkezi olan İsveç’in
başkenti Stockholm, 14 adasında ve kanallarla
bölünmüş ana karasında zengin bir tarihi mirası
barındırıyor. Üstelik kentte eğlence merkezleri
ve yeşil alanlar da oldukça fazla.
Adalar üzerine kurulu olmasına rağmen
kentte ulaşım oldukça rahat. Bakiye
yükleyerek kullanabileceğiniz SL Card
sayesinde ekonomik fiyatlarla yolculuk
yapabileceğiniz kentin toplu taşıma sistemi
metro, tramvay, bot ve otobüslerden oluşuyor.
Ayrıca Stockholm Pass ile müzelerin ve
kültürel alanların birçoğuna ücretsiz giriş
yapabilirsiniz
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Gamla Stan (Eski Şehir)
Geçmişi 13. yüzyıla uzanan Gamla Stan’ı
Stockholm gezilecek yerler listenize Orta
Çağ’da inşa edilmiş mimari güzellikleri görmek
için ekleyebilirsiniz. Yerel dilde adı Eski Şehir
anlamına gelen bölgenin merkezinde yer
alan Stortorget Meydanı’ndan başlamanızı
önereceğim gezinizde Arnavut kaldırımlı
sokaklarda sağlı sollu uzanan mağazalardan
alıveriş yapabilirsiniz. Bölgede ziyaret
edebileceğiniz yapıların başında Kraliyet Sarayı,
Stockholm Katedrali, Parlamento Binası ve
Nobel Müzesi geliyor. Fırsatınız olursa 1722’de
kurulan ve dünyanın en eski restoranı olarak
rekorlar kitabına giren Den glydene freden’de
yemek yemeği unutmayın.

Skansen (Open Air Museum)
1891 yılında Artur Hazellus tarafından açılan
Skansen, Djurgarden Adası’nda ziyaret
edebileceğiniz bir başka kültürel tesis. Endüstriyel
Devrim öncesinde yerel halkın yaşayış biçimi
hakkında ziyaretçilerine bilgi vermeyi amaçlayan
açık hava müzesi bölümündeki aslına uygun olarak
kopyalanan 19. yüzyıl kasabasında zanaatkârların
çalışmalarını izleyebilirsiniz. Tesisin hayvanat bahçesi
bölümünde ise bizon, kahverengi ayı, kızıl tilki
gibi İskandinavya’ya özgü hayvanları görebilirsiniz.
Yazın tesise gelirseniz halk oyunları gösterilerinin ve
konserlerin düzenlendiği etkinliklere katılabilirsiniz.
Tüm bunlara ek olarak kasabanın bulunduğu alanın
ortasındaki Bollnäs Meydanı’nda aralık ayının ilk
haftalarında Noel Pazarı kuruluyor.
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GEZİ
Fotografiska
Stockholm’ün merkezindeki Södermalm Adası
üzerindeki Fotografiska eskiden gümrük binası
olarak kullanılmış, Art Nouveau tarzı tarihi bir
yapıda konuklarını ağırlıyor. Çağdaş fotoğrafçılık
alanındaki eserlerin sergilendiği müze, 2010
yılında açılmış. Büyük çaplı 4 serginin yanı sıra
küçük boyutlardaki 20 koleksiyonun sergilendiği
müzede konferanslar, kültürel etkinlikler ve
eğitimler düzenlenebiliyor. İçerisinde cafe, bar ve
hediyelik eşya dükkânının bulunduğu müzenin
Altın Ejderha Ödülü kazanmış restoranın mutfağı,
ünlü şef Paul Svensson tarafından yönetiliyor.

Moderna Museet
1958’de açılmış olan Moderna Museet,
barındırdığı zengin koleksiyon nedeniyle modern
ve çağdaş sanatlardan hoşlanan gezginlerin
Stockholm gezilecek yerler listelerine alabilecekleri
bir mekân. Skeppsholmen Adası’ndaki tesis ilk
olarak geçmişte donanma akademisi olarak
kullanılmış bir binada faaliyet göstermiş. Pablo
Picasso, Salvador Dali, Louise Bourgeois, Henri
Matisse gibi ressamların çalışmalarından oluşan
koleksiyonu, 2005 yılında eski müdürü Pontus
Hulten tarafından bağışlanan 700 parça ile daha
da büyüyen müzenin daimi sergisini ücretsiz
gezebilirsiniz.
Skyview
Küre şekilli dünyanın en büyük binası olan
Ericsson Globe üzerinde yükselen Skyview, 130
metreye çıktığında konuklarına Stockholm’ün
eşsiz manzarasını sunuyor. Her 10 dakikada bir
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kalkan ve her seferi tam 20 dakika süren asansör,
2010 yılında yerine yerleştirilmeden önce bina
42 ton çelikle güçlendirilmiş. Küre üzerinde
çıkacağınız yolculuğu, rock konserlerinden buz
hokeyi karşılaşmalarına kadar birçok değişik
organizasyonun düzenlendiği binayı tanıtan
rehberli turlara katılarak zenginleştirebilirsiniz.
Stockholm Sarayı (Royal Palace)
İsveç Monarşisi’nin resmi ikametgâhı olan
Stockholm Kraliyet Sarayı, Gamla Stan sınırları
içerisinde yer alıyor. 13 yüzyılda bir hisarın inşa
edildiği tarihi alanda bulunan 600 odalı saray,

1697-1760 arasındaki süreçte günümüzdeki
haline gelmiş. Tuğla ve kumtaşı kullanılarak inşa
edilen görkemli yapının güneyi Slottsbacken’e,
adını Medici aslanları heykellerinden alan
rampaların bulunduğu kuzeyiyse Skeppsbron
Rıhtımı’na bakıyor. Taht Odası, Şövalye Salonu gibi
bölümlerini gezebileceğiniz sarayda 3. Gustav’ın
Antika Müzesi, Kronor Müzesi gibi bölümler
bulunuyor.

adaya otobüs, feribot veya tramvay aracılığıyla
kolayca ulaşabilirsiniz.
ABBA: The Museum
Liverpool’daki Beatles Müzesi’nden ilham
alınarak 2013 yılında kurulan ABBA: The
Museum, 1972-1983 yılları arasında yayınladıkları
albümlerle pop müziğin zirvesine çıkmış grubun
kostümlerini, kazandıkları ödülleri, kullandıkları
eşyaları ve interaktif alanları içeriyor. Özellikle
grubun hayranlarının Stockholm gezilecek yerler
listelerinde mutlaka yer verdikleri Djurgarten
üzerindeki müze aynı zamanda İsveç Müzik
Onur Listesi’nin en çok ilgi çeken daimi
sergilerinden birisini oluşturuyor. Müzeyi gezerken
grup üyelerinin kendilerinin seslendirdikleri
hikâyeleri dinleyebilir, stüdyoda kendi kaydınızı
oluşturabilirsiniz.
Nobel Müzesi
Eski Şehir’in ana meydanı Stortorget’te yer alan
Nobel Müzesi, ödülün 100. yılının kutlandığı
2001’de hizmete açılmış. Meydanın kuzeyindeki
eski Borsa Binası içerisindeki müzede Nobel
ödüllerinin yaratıcısı Alfred Nobel başta olmak
üzere 1901 yılından itibaren verilen ödüller ve
bu ödülleri kazananlar hakkında detaylı bilgiler
edinebilirsiniz. Birbirinden lezzetli yiyeceklerin
ve çocuklar için eğitici oyuncakların satıldığı bir
dükkânın faaliyet gösterdiği müzedeki gezintinizi
bitirdikten sonra aynı binadaki İsveç Akademisi’ni
ve Nobel Kütüphanesi’ni de ziyaret edebilirsiniz.

Djurgarden Adası
Kentin merkezinde yer alan Djurgarden Adası,
barındırdığı kültürel ve eğlence amaçlı alanlarla
yılda 10 milyondan fazla gezginin ziyaret ettiği
bir cazibe merkezi. Başta açık hava müzesi
Skansen, eğlence parkı Gröna Lund olmak üzere
birçok tarihi binanın ve anıtın, müzelerin, sanat
galerilerinin yat limanlarının bulunduğu bölge yeşil
alan açısından da oldukça zengin. 1995 yılında
kurulan Ulusal Kent Parkı’nın bir parçası olan

15

BAHARAT DÜNYASI

Kırmızı Biber
Kırmızı biber, patlıcangiller familyasına ait olan bir
sebze türüdür. Ana yurdu Güney ve orta Amerika’dır.
Sebze olarak kullanımının yanı sıra baharat da
elde edilir. Sıcak ve kuru iklimlerde çok daha iyi
yetişir. İlk olarak rengi yeşildir ve olgunlaşmaya
başladığında kırmızıya döner. Kimisi tatlı kimisi
hafif acı kimisi ise çok acı olabilir. Kırmızı biber
kurutularak baharatları elde edilir. Ayrıca bütün
kurutularak dolmalık olarak saklanabilir. Taze olarak
yemeklerde mezelerde kullanılır. Közlemesi yapılarak
yine mezelerde ve salatalarda kahvaltı sofralarında
sıklıkla kullanılır. Sıklıkla dolmalarda, kızartmalarda
salatalarda kullanılan bu sebze sağlık açısından da
oldukça faydalıdır. Bir çok hastalığın önüne geçer
ve sizleri hastalıklardan korur. Kırmızı biber yaz
ayları asıl mevsimi olduğu için çok daha fazla pazar
tezgahlarında bulunur ve çok uygun fiyatlı olur. Hem
yaz aylarında çok daha lezzetli biberlere rastlarız
tezgahlarda. Bu nedenle çoğu insan kırmızı biberleri
yazdan alıp kış için konserveler yapar. Ya da közleyip
kabuklarını soyduktan sonra buzdolabı poşetlerine
koyarak derin dondurucuda kış için saklarlar. Çünkü
kış aylarında kırmızı biber fiyatları on liraya kadar
çıkıyor. Fakat yazın bir iki liraya almak mümkün.
Hem bu şekilde hazırlandığında hemen kolaylıkla
dolaptan çıkarıp çözdürüp soslanarak servise hazır
oluyor ve ani durumlarda kurtarıcınız oluyor. Şimdi
bir çok yemekte kullanılan ve çok sevilen bu biberin
sağlığımıza olan birçok faydasından bahsedelim.

Kırmızı biberin faydaları
• İçerisinde C, K ve P vitaminlerini barındırır.
• Şiddetli baş ağrılarını hafifletmeye yardımcı olur.
• Damar tıkanıklığının önlenmesini sağlar.
• Mide suyunun arttırılmasına yardımcı olur.
• Kolesterolün dengelenmesene yardımcı olur.
• İshalin kesilmesini sağlar.
• Vücutta oluşan iltihaplanmaları giderir.
• Akciğerlerin temizlenmesini sağlar.
• Özellikle prostat kanserine çok iyi gelir ve oluşumunu önler.
• Sinüzit iltihabını azaltarak sebep olduğu ağrıları dindirir.
• Yüksek kan basıncını kontrol altına almaya çalışır.
• İştah açmaya yardımcı olur.
• Mide ekşimelerini önler.
• Bronşite karşı oldukça faydalıdır.
• Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olan maddeler içerir.
• Üşütme ve soğuk algınlığına faydalıdır.
• Mide de gaz oluşmasını engeller.
• Metabolizmayı çalıştırmaya yardımcı olur.
• Cinsel isteği arttırarak cinsel sorunların önüne geçer.
• Mide tembelliğini önler.
• Romatizmanın ağrılarını var oluşturduğu iltihaplanmaları azaltır.
• Zayıflamaya yardımcı olduğu için diyet yapanlar tarafından sıkça kullanılır.
• Strese karşı savaşır.
• Vücutta bulunan mikropları öldürücü etkiye sahiptir.
• Solunum yollarını açarak solunum rahatsızlıklarını giderir.
• İnsanda mutluluk hormonlarını harekete geçirir.
• Kalp krizi, sedef, damar tıkanıklığı, solunum rahatsızlıkları ve kansere karşı koruyucudur.
• Terlemeye yardımcı olur ve terlemeyi arttırır.
• Mide asidini azaltır.
Kırmızı biberin zararları
• Yüksek tansiyon oluşumuna sebep olur.
• Kalp ve beyin rahatsızlıkları olanlar dikkatli tüketmelidir.
• Egzamayı arttırır.
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SU DÜNYASI

Vücudunun üst tarafı yeşilimsi, yanları gümüş
rengi olan sardalya hamsiyi andıran bir balık
türüdür. Pulları çok kolay dökülen sardalya aynı
zamanda, avlandıktan sonra en kısa sürede
bozulan balık türlerinden biridir. Bu yüzden
ya en kısa sürede dondurucuya koymak, ya
da tüketmek gerekmektedir. Sürüler halinde
yaşayan sardalya balıklarına eski zamanlarda,
ateş balıkları denmektedir. Boyları ise ortalama
25 cm civarıdır. Yeşil üzerine mavi beneklere
sahip sardalya balığı, hamsiden sonra en çok
tüketilen balıktır. Sardalyanın eski ismi ateş
balığıdır. Denize verdiği görünümden dolayı bu
ismi almıştır.
Ne çok büyük ne de çok küçük olması
sardalyayı lezzetli kılar, aynı zamanda
pişirilmesini de kolaylaştırır. Bilhassa Marmara
Denizi’nde yani İstanbul civarında tutulan
sardalyalar, en kaliteli cins kabul edilmektedir.
Sürüler halinde dolaşmaları, avı bereketli
kılmaktadır. Sardalya avı için en uygun zaman
Temmuz ayıdır. Bu ayda, Çanakkale Boğazı’nı
geçerek İstanbul’a gelirler. Çanakkale civarında
yakalanan sardalya balığı 25 cm’ye kadar ulaşsa
da İstanbul’dakiler çok daha küçüktür. Küçük
sardalya, büyüğüne nazaran daha lezzetli kabul
edilir. Sardalya avlandıktan sonra en hızlı ölen
balıklardan biridir. Haliyle bozulma süresi de bir
o kadar kısadır. Bu nedenle balığı yakaladıktan
sonra bir an önce buzlama işlemi yapılmalıdır.
Avlanması için en uygun zamanlar, Temmuz
ve Ekim ayı olan sardalyanın en lezzetli ve
besili olduğu dönem de bu dönemdir. Küçük
sardalyalara papalina adı verilmektedir.
Papalina, yenirken kılçık ayıklanmaz. Normal
boyda olan sardalya 20 cm civarındadır.
Okyanuslarda ise 30 cm kadar büyüklerine
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rastlanır. En büyük sardalyaya ise tırsi adı verilir.
Tırsilerde çok fazla kılçık olduğu için pek tercih
edilmez.
Yuvarlak bir görünüme sahip olan sardalya,
yanlarından basıktır. Yeşilimtırak renkli olup
mavi beneklere sahiptir. Gövdesinin alt kısmı
ise gümüş rengidir. Vücudunu saran pullar
oldukça kolay dökülebilmektedir. Beyaz, gri
gümüş pulları sardalyanın besili olup olmaması
hakkında fikir verir.
Dünyanın pek çok yerinde avlanan sardalyanın
anavatanı Portekiz’dir. Malta, Sicilya, Portekiz
ve İspanya gibi ülkelerde pek çok yemek
sardalyaya dayanmaktadır. Ancak en lezzetli ve
kaliteli av Türkiye’de yapılmaktadır. Genellikle
Ege denizi civarında avlanan sardalya, birçok
faklı yöntemle pişirilip tüketilmektedir. Üreme
dönemleri genellikle Nisan ve Eylül ayları arası
olan sardalyaların bir seferde 25.000 yumurta
bırakabildiği bilinmektedir. Beslenmelerini
ise daha çok küçük deniz canlılarını yiyerek
gerçekleştirirler.
Yemek olarak tüketilmesinin yanında balık
yağı ve balık unu üretiminde de kullanılan
sardalya, balık ekonomisini en canlı tutan
balıklardan biridir. Sofralarda taze yemenin
dışında, konserve satışlarıyla da rekor kıran bir
türdür. Lezzet konusunda hamsi ile yarıştığı
söylenebilir. Sardalyanın en çok tercih edilen
balık olmasının nedeni tadıdır. Ne büyük ne de
küçük balık kategorisine dahil edilebilir. Orta
boylu ve etinin de bol olması tercih edilme
sebeplerinden biridir. Türkiye, sardalya tüketen
ülkeler listesinde en üst sıralarda yer almaktadır.
Çok sevilmesinin yanında ülke sularında
çok bulunması da tüketimi artıran nedenler
arasındadır.

Sardalyanın temel faydası kalsiyum
deposu olmasıdır. Özellikle kemik gelişimi
ve diş sağlığı için muhakkak sardalya
tüketilmelidir. Bunun dışında, kan şekerini
dengede tutması nedeniyle faydalıdır.
Çok fazla besleyici yağ içermesi sardalyayı
sağlık açısından önemli kılmaktadır. Yağ ve
kalsiyum dışında başlı başına protein yüklü
olması bolca tüketmeyi gerektirir.
Depresyon ve kaygı bozukluğu gibi
problemleriniz varsa Omega 3 eksiğiniz
var demektir. Bu eksiği sardalya ile
kapatmanız mümkün. Bulundurduğu
Omega 3 asitleri sayesinde ruhsal sorunların
dengede tutulmasını sağlamaktadır. Balık
türlerinin içinde yağ değeri en yüksek olan
balıklardan biri sardalyadır. Bu yüzden
hem cildiniz, hem kalbiniz, hem de
yaşlanmamanız için sardalyayı tüketmelisiniz
Sardalyayı tavada kızartmak, yağ nedeniyle
oldukça sağlıksızdır. Zaten kendi yağı
bulunan balık, tavada kızartıldığında
yarardan çok zarar doğurmaktadır. Bu
nedenle sardalyayı fırında yapmaya özen
göstermelisiniz.
Fırın tepsisinin içine yağlı kağıt sererek
birkaç damla zeytinyağı damlatın. Sonra
balıkları tuzlayıp kağıt üzerine güzelce
dizin. Üzerine karabiber kullanabilirsiniz.
Bir de, bir miktar limon gezdirin. Daha
önceden 180 derecede ısıttığınız fırına
yerleştirebilirsiniz. Yaklaşık 15 dakika içinde
rahatlıkla pişecektir. Sardalya, balıklar içinde
en lezzetli olanlardan biridir. Bu nedenle
onu yağ ile birleştirip tadını bozmaya gerek
yok. Fırında çok daha lezzetli ve sağlıklı
olacaktır.
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BOTANİK
Özellikle kırmızı çeşidi ile
görünüşüne hayran bırakan
gelincik çiçeği, nazlı olmayan
bitkiler arasındadır. Üremek,
yetişmek ve olgunlaşmak
için çok detaylı ve zorlayıcı
istekleri yoktur. Kendi kendine
çoğalabilen çiçeğin kullanım alanı
çok fazla olduğu için özel olarak
yetiştiriciliği de yapılmaktadır.
Gelincik çiçeği, tıp alanında ve
mutfakta sık sık kullanılmaktadır.
Çeşitlendirilmesi çoğunlukla
renklerine göre yapılmıştır.
Gelincik çiçeği, yetiştiricisini
mutlu eden çiçek türlerindendir.
Tohumlandığı yerden başka
bir yere nakletmeye gerek
olmadan kolaylıkla büyüyebilir.
Gelincik çiçeğinin ismi, eski Türk
gelinliklerinin kırmızı olmasından
gelmektedir. İnanışa göre bir
bölgede çok sayıda asker ölürse
orada gelinliklerin tükeneceği
kabul edilir.Gelincik çiçeği tarihte
Birinci Dünya Savaşının önemli
sembollerinden bir tanesidir.
Japonların bile gelincik çiçeği
ile ilgili özlü sözleri vardır. Onlar
gelincik çiçeğini insan ömrüne
benzetirler. Onlara göre gelincik
çiçeğinin insan ömrü gibi dünü
vardır ama yarını belli değildir.
Gelincik, ismini verdiği
Papaveraceae yani Gelincikgiller
familyasından, tüm dünyada
geniş yayılma alanına sahip
olan bir çeşit bitki türüdür. Bir
yıllık bitkiden birçok şekilde
yararlanılmaktadır. Çiçek
kendiliğinden gelişerek de
yayılabilir. Gelincik çiçeğinin
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merkezi konusunda süren bir tartışma vardır.
Türkiye ve Bulgaristan arasında gidip gelen
merkez tartışması netleşmiş değildir. Gelincik
çiçeği Türkiye’de büyük oranda Adana,
Antalya, Amasya, Bolu, Çanakkale, Erzurum,
Gaziantep, İstanbul, Samsun, Konya ve Trabzon
illerinde, yüksekliğin 1700 metreyi aşmadığı boş
arazilerde ve yol kenarlarında görülmektedir.
Tıp alanında kullanılmak üzere özel olarak
yetiştirildiği bölgeler de vardır. Çiçeğin
boyu 30 ila 60 cm arasında değişmektedir.
Yaprakları, sert ve tüylü; dik ve yeşil gövdeli
olan bitki Nisan, Ağustos ayları arasında çiçek
açar. Çiçekler büyük olasılıkla siyah, nadiren
kan kırmızı renkte, 4 taç yapraklı, bal verme
özelliği olan çiçeklerdir. Böbrek benzeri koyu
gri renkteki tohumlar Ağustos ile Eylül ayları
arasında olgunlaşır. Tohumlar beyazımsı süt
barındırmaktadır. Bitkinin tohumu ekilerek
üretilmesi mümkündür. Tohum bolluğu
olduğundan bu çiçekler kendi varlıklarını ek bir
çabaya gerek duymadan sürdürebilir. Üremesi
için ılıman iklim ortamı olmalıdır. Güneş gören,
süzek topraklar, gelincik çiçeğinin oluşup
büyümesinde önemlidir. Çiçeğin çeşitleri büyük
oranda renklerine göre yapılmaktadır. Gelincik
çiçeğinin en sık görülen çeşidi siyaha yakın,
koyu kırmızı renkli olanıdır. Bunu kırmızı çiçekli
olanlar takip eder. Bu ikisi dışında sarı ve beyaz
renkleri de mevcuttur. Renk dışında ayrıca kırçıllı
ve katmerli gibi çeşitleri de mevcuttur. Her
çeşidin tohumunu bulmak gayet kolaydır.
Bitkinin üzerindeki çiçeklerin ağrı kesici,
yatıştırıcı, kas gevşetici, balgam söktürücü
ve kadınlarda adet söktürücü özellikleri
vardır. Ayrıca uykusuzluk, bronşit, öksürük,
sindirim zorluğu gibi rahatsızlıklarda da tedavi
amacıyla kullanılabilir. Bunun için çiçeğin çayı
demlenerek tüketilmektedir. Zatürre gibi daha
ağır hastalıklarda 10 gram kadar çiçek yaprağı,
2,5 su bardağı ile kaynatılıp içilir. Demlenen çay
ayrıca gözkapağı iltihaplarında göz banyosu için
kullanılabilir.
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Ancak çiçek üzerine araştırmalar devam
ettiğinden bir uzman denetimi olmadan
kullanılması önerilmemektedir. Bir miktar
riskli olmasına rağmen özellikle ülkemizde
hemen her bölgede farklı hastalıklar için çeşitli
şekillerde tüketilmektedir. Araştırmalar hala
devam ettiği için özellikle hamilelerde, emziren
annelerde, bebeklerde ve küçük çocuklarda
çay veya başka bir şekilde tüketimine kesinlikle
izin verilmemelidir. İç Anadolu bölgesi
civarlarında özellikle öksürüğü kesmek ve
göğsü yumuşatmak için demlenip içilmektedir.
Kilis’te özellikle boğmaca tedavisinde
bitkinin yapraklarının kaynatılarak içildiği
görülmüştür. Mide ekşimesine gelincik şurubu
kullanılmaktadır. Karında şişlikler için çocuklara
çiçeğin yaprakları ısıtılıp sarılmaktadır. Gelincik
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çiçeğinden ülkemizde en çok öksürük giderici
olarak faydalanıldığı bilinmektedir.
Sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen
gelincik çiçeği, ilaç üretiminde kullanılmaktadır.
Üzerine araştırmalar devam etmesine rağmen
hali hazırda bilinen iki üç ilaçta gelincik çiçeğine
rastlanmıştır. Araştırmalar sonlandığında
sayılan faydalarına yönelik birçok ilaç
kategorisinde kullanılabileceği görülebiliyor.
Tıp alanında tohumu, çiçek yaprakları ve
bitkileri ayrı ayrı değerlendirilebilmektedir.
Gelincik çiçeği, sadece bitki çayı formatında
kullanılmamaktadır. Ülkemizde birçok
yemek çeşidinde gelincik çiçeği kullanıldığı
bilinmektedir. Gelinciğin üstündeki tohumlar,
haşhaş tohumlarıyla benzer etkidedir. Haşhaşla

benzerliğinden sakinleştirici, uykusuzluk
giderici etkileri olduğu kabul edilebilir.
Bu tohumları çiğ ya da pişirip tüketmek
mümkündür. Meyve salatalarına, keklere,
pastalara eklenir. Tohumun cevize benzer
bir tadı olduğu bilinmektedir. Gelincik
çiçeğinin yapraklarından da mutfakta
faydalanmak mümkün. Bitki henüz
açmamışken bu yapraklar ıspanak gibi
pişirilerek yenir. Çiçek açtıktan sonra
yapraklar sertleştiğinden yemek için
kullanılmamaktadır. Çiçeğin yaprakları
tüylüdür ve ağızda değişik bir tat bırakır.
Gelincik çiçeğinin yemek olarak tüketilmesi
genellikle yöresel bir davranıştır. Çiçeğin en
çok yetiştiği civarlarda, bitkiyi tanıyan yerel
halk tarafından yiyecek olarak kabul edilir.
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SAKLI CENNETLER

TOHMA ÇAYI KANYONU

Tohma akarsuyu özellikle Fırat havzasının
önemli akarsularından biridir. Kaynağı, Sivas
il sınırlarındadır. İki kol halinde doğar. Tohma
Çayı, Malatya ili Darende ilçesinden geçerken,
Fırat Nehri’ne kavuşmadan önce dar bir kanyon
halini alır. Tohma Kanyonu olarak adlandırılan
bölgede muhteşem bir doğa görüntüsü ortaya
çıkar. Darende ilçesi merkezindeki Somuncu
Baba Külliyesi ile Köprügözü arasında bulunan
kanyonun uzunluğu yaklaşık 20 kilometredir.
Vadide, rafting ve yürüyüş yapmak mümkündü.
Ancak yöreyi bilen uzman bir rehber almak
gerekli. Kanyondaki bir başka güzellik ise Kudret
Hamamıdır. Kayaların arasından akan suların
oluşturduğu havuza bu ad verilir. Yöresel adı ise
“Gavur Hamamı”. Su sıcaklığı her mevsim 20
derece civarındadır. Havuzda soyunma kabinleri
mevcuttur. Kanyonun çıkış kısmında bulunan
Somuncu Baba Camii ve hemen önündeki balıklı
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havuz görülmeye değer eserlerdendir. Halk
tarafından Somuncu Baba olarak bilinen Horasan
erenlerinden Şeyh Hamid-i Veli adına 14.
Yüzyılda yapılan caminin havuzundaki balıklar,
tıpkı Urfa Balıklıgöl’deki gibi kutsal sayılıyor.
Tohma Çayından alınan su bir kanalla havuza
aktarılıyor. Balıklara dokunulmuyor. Anadolunun
tüm kentlerini dolaşan Somuncu Baba,
bilgeliğini halkla paylaşarak yaşamış, sonunda
Darende’ye yerleşmiştir. Camii avlusunda bir
de müze yer alıyor. Müzede Malatya’ya 107
kilometre uzaklıktaki Darende, eski evleri ve
konaklarıyla geçmişi görülmeye değer bir yer.
Tohma Çayı üzerindeki tarihi Taşköprü, Kavlak
ve Nadir köprüleri, Yeniköy mevkiinde Hititlerden

kalma Aslantaşlar, Günpınar köyünde üç
kademeden akan 37 metrelik şelale ilçenin
diğer turistik zenginlikleri arasında.
Tohma Çayı Fırat’ın önemli kollarında bir
tanesi. Sivas ve Malatya çevresindeki suları
toplayarak Malatya Ovası’nı beslemekte.
Darende’nin girişinde ise yine Tahma
Kanyonu adı verilen dar bir vadiden
geçmekte. Rafting yapmaya da uygun olan
bu kanyonda çay yüksek bir hızla akmakta.
Etrafında tesislerde ailecek gün boyu
faydalınmakta. Ayrıca Tohma çayından
beslenen kudret havuzları bulunmakta.
Buz gibi suda yüzme imkanı sağlanmakta.
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GÖKPINAR GÖLÜ (MAVİ GÖL)

Sivas ilinin Gürün ilçesinde yer alan Gökpınar
gölü, ülkemizde ender olarak görülen tabiat
harikalarından bir tanesidir. Bahar aylarında
rengarenk çiçekler ile mavinin eşsiz buluşmasının
yaşandığı, derinliği 20 metreyi bulan göl,
tabanının görülmesini sağlayacak kadar temiz
ve berrak bir görünüme sahiptir. Güneşin
yaklaşma şekline göre renk değişimlerinin
izlendiği Gökpınar gölü, ismini gökyüzünün
göl üzerine yansıyan maviliğinden almıştır.
Gölü besleyen kaynaklar, tabanında bulunan
kayalıkların altından gelen ve kaynadığı ya da
diğer bir ifade ile çıkışı gözlenen su kaynaklarıdır.
Gökpınar genel olarak iki parçadan meydana
gelmektedir. Birinci kısım olarak bilinen ve küçük
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göl olarak isimlendirilen bölümde, alabalık
üretimi yapılmaktadır. İkinci kısım olarak bilinen
ve büyük göl olarak isimlendirilen bölüm ise,
turizm sektörüne hizmet veren ve ziyaretçilerin
dolaşımına açık bulunan kısımdır.
3000 metrekarelik bir alana sahip olan Gökpınar
gölünün oluşumu ile ilgili, iki farklı efsane
dilden dile dolaşmaktadır. Birinci inanışa göre,
bir çoban sürüsünü gölün bulunduğu alanda
dinlendirirken uyuyakalır ve rüya görür. Riyasında
bir ses çobana, ‘’Buradan su kaynayacak, sürünü
al ve uzaklaş’’der. Çoban hemen sürüsünü
alır ve arazinin karşı tarafına geçer. Ardından
gerçekten su kaynamaya başlar ve bu günkü göl
oluşur. İkinci inanışa göre ise; Çoban ve sürüsü

susuzluktan perişan düşmüştür.
Çaresiz kalan çoban ‘’Ya Rabbim
su’’diye inlemeye başlar ve elinde
bulunan asayı yere vurur. Asayı
vurduğu yerden su kaynamaya başlar
ve bu günkü Gökpınar gölü oluşur.
Gökpınar gölü temizliği, berraklığı
ve dev bir akvaryumu andıran
görünümü sayesinde özellik
ile dalış sporları ile ilgileneler
açısından kaçırılmayacak güzellikler
sunmaktadır. Gerek bireysel dalış
yapan sporcuların, gerek ise dalış
eğitimi alanların, uğrak noktası
haline gelmiş bir cennettir. Ayrıca
Rafting sporu ile uğraşanlarında sıklık
ile uğradığı emsalsiz güzelliklerin
sunulduğu bir atmosferdir.
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MÜZİK

PORTEKİZİN

RUHU
FADO

Fado, uluslararası arenada Portekiz müziğinin en çok tanınan türü olup, latince
“kader” anlamındaki “fatum” sözcüğünden gelmektedir. Genelde Fado, İspanyol
gitarı ve hafif dışa kavisli, üzerinde yuvarlak bir delik bulunan armut şeklinde kasası
ve ikişerli düzenlenmiş, toplam on iki teli olan Portekiz gitarı eşliğinde tek bir kişi
tarafından söylenir.
Yaşamın kötü anlarının dile getirildiği Fadoda en çok işlenen tema, melankoli,
nostalji ya da yoksul semtlerdeki özellikle kadercilik ve hayal kırıklığı içerikli
günlük küçük yaşam öyküleridir. Fadonun varlığı 1838’den itibaren belgelenmiştir.
Her ne kadar yalnızlıktan, özlemden ve suya vuran teknelerden esinlenen
denizcilerin şarkısı olarak tanımlayanların varlığına rağmen Gonçalo Sampaio,
Mascarenhas Barreto, Pinto de Carvalho ya da Rodney Gallop gibi çok sayıda
araştırmacı hâlâ kökenine ilişkin gizemi keşfedememişlerdir. Kimileri bu nostaljik
ve derinlikli şarkıların yedi asır önce Arapların Lizbon’un San Jorge Kalesi’nde
yaşadığı dönemde doğduğunu, Fadonun, günlük yaşamı yansıtması ve acılı
ezgileri açısından Kuzey Afrika halk müziğine benzediğini ileri sürmekte; kimileri
17. yy.da büyük kentlerin varoşlarında doğduğunu kimileri ise daha öteye gidip
bu şarkı türünü Müslümanlarla ilişkilendirmektedir. Diktatörlük ile ilişkisi yıllar
süren Portekiz’in temel halk şarkısı Fado, Kasım 2011’de UNESCO tarafından

22

İnsanlığın Kültürel Mirası listesine alındıktan sonra
turistik bir cazibeye dönüşmüş, yüksek sosyal sınıfların
salonlarında yer bulmuş ve yeniden doğmuştur. İspanya
için flamenko, Arjantin için tango ne ise Portekiz için de
o olan Fadoyu Fado yapan dil, şairlerin diliyle beslendi...
Nasıl ki flamenko Lorca’dan, Antonio Machado gibi
ünlü İspanyol ozanlardan beslendiyse Fado da Luis
Vas de Camoes, Fernando Pessoa gibi ünlü Portekizli
ozanlardan beslenerek güçlendi.
FADO: GÜÇLÜ BİR RUHUN BİTKİN DÜŞMÜŞ HALİ
Ünlü Portekizli Şairler Camoens ve Fernando Pessoa’ya
göre Fado kaybedilmiş, elden gitmiş şeyleri dillendirir.
Kaybedilmiş bir imparatorluğu, kaybedilmiş bir ülkeyi,
yenilmiş bir adamı. Yani Portekiz’i... Portekiz’in
yaralanmış ruhunun tarihidir Fado.
Fernando Pessoa, Fadoyu şöyle betimler: “Şiir –ve bir tür
yardım alan bir şiir olan şarkı– ruhta olmayanı yansıtır.
Bu nedenle halkların hüzünlü şarkıları neşe yüklüdür;
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MÜZİK
neşeli şarkıları ise hüzün... Fado, güçlü bir ruhun
bitkin düşmüş halidir. Porte-kiz’in, bir zamanlar
inandığı ancak onu terk eden tanrıyı hor gören
bakışıdır. Fadoda tanrılar meşruiyetlerini yeniden
kazanıştır; ancak hep uzaklardadırlar.”

olmakla suçlandı.1976 yılında Lizbon’da Fado
kraliçesi her ne kadar “Salazar döneminde
şimdikinden daha iyi bir yaşamım vardı” dese de
Salazar rejimi ile ilişki içinde olduğu söylentilerini
reddetti. Ancak daha sonra affedildi.

AMALIA RODRIGUES
Fado, ününü büyük oranda onu en iyi
yorumlayan olarak görülen Amalia Rodrigues’e
(1920-1999) borçludur. Portekiz’in sanat elçisi
unvanını alan Amalia Rodrigues (1920-1999)
Fado ile ilişkisini şöyle dile getirmektedir:
“Fado gizemli bir şeydir, onu duyumsamak için
insanların ıstırapla doğması, arzuları, tutkuları
olmayan, sanki hiç var olmamış biri gibi
hissetmesi gerekir... Bu kişi benim; bu nedenle
ben Fado söylemek için doğdum.” Rodrigues,
önemli Portekizli Şairler Manuel Alegre, Homem
de Melo ve Camoens’in dizelerine Fadonun
sesini ve duygusunu kattı. En
sevilen şarkılarının biri olan
“Todo es Fado” (Bunun hepsi
Fado): Aşk, kıskançlık, kül ve
ateş, ıstırap ve günah.

FADO VE SALAZAR DİKTATÖRLÜĞÜ
ANTÓNİO de Oliveira Salazar’ın diktatörlüğü
(1926-1974) ile özdeşleşmiş olan 3F’den biridir
Fado. Diğerleri futbol ve Fatima (Meryem ananın
hayaletinin görüldüğü iddia edilen Portekiz’de
bir köy)... Salazar’ın bu 3F ile beslenen
diktatörlüğü döneminde, halkın kültürel ifadesini
kontrol altına alma gereksinimiyle Fadoya sansür
uygulandı. Fado, Portekiz halkının şarkısıydı
ve ister istemez güçlü toplumsal değerler
içeriyordu. Tüm diktatörlerin korktuğu cinsten
yani... Bu anlamda da Fadonun duygu ve
düşünce içeriğinden arındırılması gerekiyordu.
Salazar ve burjuva Fado yanlısı yandaşları Fadoyu
Portekiz’in amblemi yaptılar. Tabii ki temasını,
ritmini ve niyetini diktatörlükle uyumlu hale
getirerek...

Hepsini içeriyor; baştan sona
hüzün; işte FADO
Kırık sesinin rengi ve tınısı onu üne
taşıdı. Tüm dünya onu Fadonun
kraliçesi olarak gördü. Öte yandan
onun Salazar diktatörlüğünü
savunması ve diktatörlük
ile tanımlanması onu
demokratik muhalefetin
hedefi haline getirdi.
Kötümser, kuşkucu
ve oldukça sade biri
olan ve Fadonun en
önemli temsilcisi
olarak görülen
Amalia Rodrigues,
1974 Karanfil
Devrimi’nden
sonra Salazar
diktatörlüğünün bayrağı
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Lizbon Etnoloji Müzesi Müdürü Joaquim Pais
de Brito bu konuda şunları söylemektedir:
“Salazarcılık kahraman ırk, güçlü gençlik
söylemlerini öne çıkarttı. Nostalji, acı, melonkolik
hal ve ifadeleri yasakladı.”
Her ne kadar Fado Salazar rejiminin bayrağı
olarak kabul edilmiş olsa da António Machado
Soares, Carlos do Carmo y José Alfonso gibi
Fadoyu diktatörlük karşıtı eşitlikçi fikirlerin
yayılmasının aracına dönüştürmeyi görev edinen
sanatçı ve düşünürler de vardı. Örneğin Antonio
Machado Soares, 25 Nisan 1974 tarihinde
Salazar diktatörlüğüne karşı yapılan karanfil
devriminde yer alan bir sanatçıydı.
FADO VE KARANFİL DEVRİMİ
Karanfil Devriminde parlamentoyu ele geçiren
askerler, genç teğmenler Lizbon caddelerinde
geçit töreni yapar ve halkla söyleşirler. Bu
askerlerden biri, onları izleyen ve cadde
üzerinde, masalarında vazolarda karanfiller

bulunan bir restoranın sahibi olan bir kadından
sigarasını yakmak için ateş ister. Kadın sigara
kullanmadığını söyler ve askere masalardan
birinden aldığı bir karanfili uzatır. Asker de bu
karanfili tüfeğinin ucuna takarak yoluna devam
eder. Bu hareketin Karanfil Devrimi olarak
nitelendirilmesinin buradan geldiği anlatılır.
Bu genç subaylar, ülkede kontrolü ele
geçirdiklerini ilk olarak radyoda Jose Alfonso’nun
Salazar diktatörlüğünce yasaklanan şarkısı
“Grandola Vila Morena” ile duyurur. Politik
tutukluları serbest bırakan askerler Fado ve tüm
kültür etkinlikleri üzerindeki sansürü kaldırırlar.
FADO EVLERİ
Fado en iyi yemek yenilen ve içki içilen
restoranlar olan Fado evlerinde dinlenebilir.
Yalnızca geceleri açık olan Fado evlerinde
akşam yemeği yenip, bir kadeh şarap içildikten
sonra ışıklar kısılır, sessizlik sağlanır ve Fadocu
yüreğe dokunan, sarsıcı şarkılarına başlar. Şen
şakrak Fadoların varlığına rağmen Portekizliler
melankolik türlerine hayrandır. Alfredo
Marceneiro ve Severa’nın Fadoları klasik
olanlardır. Lizbon kenti Fadonun mükemmeliyle
anılan bir kenttir. Hatta Fado “Lizbon ruhunun
müziksel ifadesi” şeklinde de tanımlanır. Kent
içinde Barrio Alto ve özellikle de Arnavut
kaldırımı döşeli dar sokaklarıyla ünlü Alfama
semtindeki eski ve geleneksel Fado evleri en
katıksız Fado yorumları ile ünlüdür.
FADO MÜZESİ
Alfama semtinde 1998 yılında açılan, Fado
üzerine en temel bilgilerin yer aldığı bir Fado
müzesi yer almaktadır. Müzede sürekli bir sergi,
doküman merkezi, Portekiz gitarı kurslarının
verildiği bir okul, düzenli etkinliklerin yapıldığı
bir salon ve bir kafeterya yer almakta. Müzede
ayrıca müzik aletleri, fotograf, notalar, afişler,
gazeteler, giysiler ve Fado ile ilgili çeşitli
malzemelerden oluşan 14 bin parçadan
oluşan bir koleksiyon bulunmaktadır. Ayrıca
müzede ziyaretçiler için ara ara özel etkinlikler
düzenlenmekte.
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SANAT

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ
Kaplumbağa Terbiyecisi, Osmanlı döneminde yaşamış olan, Osman Hamdi Bey’in, iki farklı versiyon şeklinde
çıkardığı tabloya verilen isimdir. Tablo 1906 ve 1907 yıllarında yapılmıştır. O dönemde adı “Kaplumbağalar ve
Adam” olarak geçmiştir ancak, sonraki yıllarda Kaplumbağa Terbiyecisi olarak anılmış ve tüm dünyada da bu
isimle tanınmaya devam etmiştir. Tabloda bir adam ve birkaç kaplumbağa yer almaktadır. Eski bir odada, kırmızı
kıyafetli, sakallı bir adam ve yerdeki yaprakları yiyen birkaç kaplumbağadan oluşmaktadır. Kaplumbağaların
sayısı birincide 5, ikinci versiyonda ise 6’dır. Arkası dönük olan adam ellerini arkada kavuşturmuş ve ney
tutmaktadır. Burada oda dediğimiz yer aslında, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan
Bursa’daki Yeşil Camii’dir.
Bu durumun da tablonun oluşmasında ilham kaynağı olduğu düşünülmektedir. Osmanlı Devleti’nde önemli
bir yere sahip olan kaplumbağalar, kapıkulu olarak görevlendirilmiş olan canlılardır.
Tablonun çizimini yapan kişi olan Osman Hamdi Bey’in ilham kaynağı olarak, aydın bir kişinin geri kalmış bir
toplum insanını aydınlatmaya çalışan yorgun birini yansıttığı şeklinde yorumlar mevcuttur. Bu noktada Osmanlı
döneminde birçok önemli yeri kurup yönetmiş olan Osman Hamdi Bey, kendini kendi iş düzenine uyum sağlamayan
astlarını yermek amacıyla betimlediği bir tablo yapmıştır. Tablonun birçok şekilde yapılan yorumu bulunsa da, tek
ortak yorum olarak, kaplumbağa terbiyecisinin Osman Hamdi Bey’in kendisi olduğudur.
1842 yılında dünyaya gelen Osman Hamdi, gençliğin ardından babasının isteği ile Fransa’ya gönderilmiştir. Burada
sadece okuması ve avukat olması istenen Osman Hamdi, kendi istediği yoldan gitmiş ve ülkesine sanatçı olarak
geri dönüş yapmıştır. Müzeciliğin kendi ülkesinde gelişmesini isteyen Osman Hamdi, ülkeden çıkarılan eserlere karşı
çıkarak, ülke değerlerinin ülke sınırları içinde kalması gerektiğini savunmuştur. Vefatından önce yaptığı en değerli
tablolardan biri olan Kaplumbağa Terbiyecisi, insanların üzerinde düşüneceği ve akıl yürüteceği bir eser olmuştur.
Aralarında bir yıl bulunan iki ayrı tablonun birçok açıdan benzerlik göstermesi, Osman Hamdi Bey’in genel tarzını
yansıtmaktadır.
Yansıttığı hikayesi ve görsel zenginliği ile oldukça pahalı fiyata satılan Kaplumbağa Terbiyecisi, şimdiye kadar
yapılan müzayedelerde en yüksek fiyata satılan tablolardan biri olmuştur. Bu tabloyu bu denli özel yapan neden ise,
tablonun sahibi olan Osman Hamdi Bey’in sanata eğilimi ve toplumsal yanlışların sanatla düzelmesi gerektiği gibi
düşünceleridir. Tabloya bakan kişilerin değerlendirmeleri farklı bakış açıları ile değişik boyutlar kazansa da, ortak fikir,
tablodaki sakallı adamın Osman Hamdi olduğu ve kaplumbağaların da insanları temsil ettiğidir.
Şu anda Pera Müzesi’nde bulunan Kaplumbağa Terbiyecisi, şu ana kadar resmedilmiş en değerli tablolardan biridir.
Kaplumbağaların yavaş hareket edişlerini, insanların yola gelmelerindeki güçlük ile bağdaştıran
Osman Hamdi, elinde neyi olan adam ile kendini, kaplumbağalar ile de insanları işaret
etmiştir. Birçok tablo yapmış olmasına rağmen, taşıdığı anlam itibariyle en değerli
eseri olarak Kaplumbağa Terbiyecisi görülmüştür. Eserlerinde ana tema olarak
insanı seçen Osman Hamdi, sanat konusunu tablolarında en derin manaları
kullanarak ele almıştır. Ünlü tablolara hayat vermesinden dolayı ressam
zannedilse de, Osman Hamdi Bey’in esas ilgilendiği alanlar, arkeoloji ve
müzeciliktir. Arkeolojik kazılarda bulunan eserlerin yurt dışına çıkarılmasını
istemeyen ve buna engel olan ilk müze müdürü olarak tarihe geçmiştir.
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GPD ihracat müşteri
ziyaretlerine devam
ederek müşteri
iletişimi anlamında
bağları güçlendirdi.
Kıbrıs müşterimiz ile
yapılan görüşmelerde
ürünlerimiz ile ilgili
öneriler, pazarlama ve
satış konuları hakkında
fikirler paylaşıldı. GPD
Ürünleri dünyanın her
yerinde talep görmeye
devam ediyor.
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İHRACAT & FUAR

GPD, HER YERDE
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GÖRSEL MATERYALLER

PAZARLAMA

GPD’NİN FARK YARATAN GÖRSELLİĞİ

GPD ürünleri görsel
medyada kullanılmak
üzere yeniden
fotoğraflandı.
Profesyonel GPD
ilanlarında yer alan
özenle hazırlanmış
görseller çeşitlilikleri
kadar renk bütünlüğü
ile de göz dolduruyor.
GPD ürünleri eşsiz
tasarım ve banyo/
mutfak uyumları ile
dikkat çekiyor.
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GPD satış pazarlama ekibi yurt içi bayi ziyaretlerine devam ediyor. Kahramanmaraş
bayimiz Kardeşler Seramik’in yeni açılan mağazasının, açılış törenine çok sayıda seçkin
mimar, müteahhit ve şehrin ileri gelenleri katıldı. GPD olarak bizzat katılım gösterilen
mağazada, eşsiz GPD ürünleri teşhirlerde dikkat çekti. GPD’nin altın görünümlü PVD
ürünleri ve termostatik duş panelleri genel anlamda fazlası ile beğeni topladı.
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BAYİ ZİYARET

BAYİLERLE GÜÇLÜ İLETİŞİM
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SATIŞ SONRASI
SATIS
MENZİL TESİSAT
SİVAS
Merhaba. İsmim Mehmet ÇİL. 32
yaşında, evli ve bir çocuk babasıyım.
Sektöre 2002 yılında baba mesleği olan
tesisatçılığa kendi iş yerimizde çırak
olarak başladım. Çıraklık, kalfalık ve
ustalık dönemi derken yaklaşık olarak
15 yıl bu işi babam ile birlikte
sürdürdük. 2014 yılında babam
işi bırakarak bana devretti, bugün
kendi ayaklarımın üzerinde durup
sektörde hizmet veriyorsam bunu
babam Mustafa Çil’e borçluyum.
Beni hayata koluma altın bilezik
takarak hazırladı. Ben de onun bana
aşıladığı bilgi birikim ve tecrübeler
doğrultusunda hareket ederek bu
günlere geldim.
GPD ailesiyle tanışmam ise 2012
yılında oldu 6 yıldır firmamızın
SİVAS ilinde satış sonrası servis
hizmeti vermekteyim. Hizmete
başladığım ilk günden itibaren bana
verilen bu görevi elimden gelenin en
iyisini yaparak sürdürmekteyim. Tek
hedefim daima firmamızın müşteri

Mehmet Çil

potansiyeline yüzde yüz memnuniyet garantisini sunmaktır. Servis müdürümüz Mehmet Akın ve yardımcısı
Mehmet Orday da her zaman bilgi ve birikimleriyle yanımızda olarak vermiş olduğumuz hizmette katkı
sağlamışlardır. GPD bayrağını elime aldığım günden bugüne vermiş olduğum öz verili güler yüzlü hizmet
sayesinde birçok kurum ve kuruluşta ürünlerimiz tercih sebebi olmuştur. Görevde olduğumuz süre boyunca
da hep İLK GÜNKÜ AŞK ‘la çalışmalarımı sürdüreceğim.
Saygılarımı sunuyorum...

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.
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Teknik Servisler
İl

Firma Adı

Cep Telefonu

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
ESKİŞEHİR
GİRESUN
G.ANTEP
İSTANBUL - ANADOLU
İSTANBUL - SİLİVRİ
İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL(BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-KARTAL
İSTANBUL-ÜSKÜDAR
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KADIKÖY
İSTANBUL-KAĞITHANE
İSTANBUL-MALTEPE
İZMİR - KARŞIYAKA

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
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
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
SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT-2
EN-TES 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
0537 417 88 27
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
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 387 17 51
0542 635 17 35

e - mail

İş Telefonu

0545 903 13 16
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
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

Pazarlama
pazarlama@gpd.com.tr

Satış Ofisi

Fabrika

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

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

İl

Firma Adı

Cep Telefonu

İş Telefonu

İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
K.MARAŞ
K.MARAŞ-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

TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT
TOKSABAY TESİSAT
GÜR TESİSAT
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
BAFF GROUP TEKNİK HİZMETLER
ÖZLEM DOĞALGAZ YAPI TESİSAT
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

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
0534 416 21 42
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

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
0549 556 00 66

Satış
satis@gpd.com.tr

İhracat
export@gpd.com.tr

facebook.com/gpdaimasizlerle
twitter.com/gpdaimasizlerle

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

Fabrika
info@gpd.com.tr

İLK GÜNKÜ GİBİ...

BATARYALAR İÇİN
TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

