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Yönetim bölümümüzde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Aret Polat’ın “Şirketlerde Vizyon Geliştirme”,
konulu yazısı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Kamer
Polat’ın “Büyük bir ailedir GPD” konulu yazısını, Nokta
bölümünde Adaser Yapı - AYDIN, Çabuk Kardeşler EDİRNE, Çetinler Mühendislik - TEKİRDAĞ ve Decus
Seramik - ANTALYA bayilerimizi tanıtıyor ve ilgili
bayilerimizin vizyonlarını GPD’ye bakışlarını sizlerle
paylaşıyoruz.
Şeker hastalığını anlattığımız Sağlık bölümü, Mutfak
bölümünde damak tadınıza hitap edecek bir tarif olan
Fırında Bıldırcın yemeği, Baharat sayfasında eşsiz tadıyla
Safran’ı tanıtırken, Amalfi kıyıları ve Capri adasını
gezebileceğiniz Gezi bölümü ile Akdenizin sıcaklığını
sizlere yansıtmak istiyoruz. Savunma sanatlarının temeli
olan Aikido, Botanik bölümündeki Gül tanıtımının
yanı sıra Çizgi Roman bölümünde çocukluğumuza bizi
götürecek Zagor’u zevkle okuyacağınızdan eminiz.
Sanat bölümümüzde belli başlı sanat akımlarını
anlatırken, bir diğer sanat dalı olan Caz müziğini de
Müzik bölümümüzde bulacaksınız. En güncel pazarlama
aksiyonlarımızı anlattığımız Pazarlama Dünyası ve Teknik
Servis bilgilerimizi de bir solukta okuyacağınızı umuyoruz.

Sertaç Südütemiz

Satış ve Pazarlama Koordinatörü
sertac.sudutemiz@gpd.com.tr

Yaz mevsiminde biriken enerjinizle kışı güçlü bir şekilde
karşılamanız temennilerimizle...
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YÖNETİM

ŞİRKETLERDE VİZYON
GELİŞTİRME…
GPD yıllardan beri sektörde olan, kullanıcı ve satıcıları tarafından saygı ve
güven duyulan bir marka.Bu güveni elde etmek için ise liderlik ve vizyon sahibi
olan yönetimlerin payı çok fazla.Aret Polat “ GPD için en baştan beri geleceği
öngörmeye çalışarak tüm gücümüzü en iyi olduğumuz alanlara aktarmaya
çalıştık.Her yerde değil en güçlü olduğumuz alanlarda yatırım yaptık.” Yönetme
ile liderlik arasındaki fark bir vizyon sunmaktır.Yöneticiler politika ve sistemleri
uygularken, liderler vizyonları ile esin kaynağı olurlar.Ancak pratikte tek kişiye
bağlı vizyon oluşturmak çok da geçerli olamıyor.Vizyonu destekleyen strateji ve
politikalarda çok önemlidir.
“Vizyon varmak istediğiniz noktayı gösterirken, misyon bu yolda neleri nasıl
yaptığımızı anlatır. Vizyonumuzu belirlerken sadece bir Genel Müdürün yada
patronun fikirlerine bağlı kalmadan, tüm çalışanlarımızın görüşleri alıyoruz.
Ne kadar çok farklı bölüm ve kişi ile görüşürsek o kadar renkli pencerelerden
tespitler yapıp hedefler koyabiliyoruz.GPD yi diğerlerinden farklılaştıran da zaten
bu” Aret Polat bunları belirtirken GPD vizyonunu da “ banyo mutfak armatürleri
kullanımında tüketicinin aklına gelen 3 markadan biri olmak” olarak paylaşıyor.
GPD adımlarını düşünerek atarak, bu vizyonu gerçekleştirmek için tüm gücünü
bu hedefe odaklıyor .
Mutlu bir 2018 yılı dileği ile..
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“EYLEM OLMADI MI
VIZYON BIR RÜYADIR,
VIZYON OLMADAN EYLEM
ISE ZAMAN GEÇIRMEKTIR.
EYLEME SAHIP OLAN
BIR VIZYON DÜNYAYI
DEĞIŞTIREBILIR.

Sun Tzu

”

Aret Polat

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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YÖNETİM

Kamer Polat

Yönetim Kurulu Üyesi
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BÜYÜK BİR AİLEDİR
GPD…
GPD sektörde yaygın ve güçlü bayi ağı ile dikkat çeken bir marka.Seçkin bayiler
üzerinden ürünlerini tüketicilere ulaştıran GPD bayilerini memnun etmek adına
da hizmet kalitesini en üstte tutmaya özen gösteriyor.Parasal özendiricilerin
yanı sıra parasal olmayan sosyal ilişkilerle de, zaten bir aile şirketi olan GPD,
bayilerini de ailenin bir ferdi olarak tanımlıyor.Kamer Polat “ bayilerimiz ile
aramızdaki en önemli köprü Bölge Satış Müdürü ve Yöneticilerimizdir.Bu
kişilerin tecrübesi,sosyal ilişkilerdeki gücü,samimiyeti ve kendilerine duyulan
güven markamız ile bayiler arasındaki zincirin en önemli halkası.Bu sebeple bu
sorumlularımızı özenle seçiyoruz.Bazen kişisel bölge değişikliklerinde bile bayi ile
marka arasındaki iletişim etkilenebiliyor.” Derken, satış ekibinin önemini bir kez
daha vurguluyor.
Tabi bunların yanında zamanında mal teslimatı, verilen fiyatlarda tutarlılık,
sözlerin tutulması, üretilen malların hatasız olması gibi donelerde bayilerin
motivasyonunda ve markaya bağlılığında önemlidir.” GPD de ürün kalitesi
ve zamanında teslim olmazsa olmaz kurallara dayanır ve hata kabul etmez.
Zira bizim ürünümüzdeki bir hata sonucunda bayimiz iş kaybeder ise, yada
zamanında yapılmayan bir teslimat sonucu bayi para kaybederse bunu bize
güven anlamında maliyeti vardır.Bu konuda hata kabul etmiyoruz” Kamer Polat
bu düsturla hareket ederken , bundan sonraki yıllarda da GPD nin bayileri ile
arasındaki pozitif iletişimin güçlenerek devam edeceğini belirtiyor…

“EN MUTSUZ
MÜŞTERILERINIZ
EN ÖNEMLI BILGI
KAYNAĞINIZDIR.

Bill Gates

”

Başarılı bir 2018 dileği ile …
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NOKTA

Adaser Yapı - AYDIN

Mahmut Tanrıkulu, Zerrin Akman, Şeyda Aras ve İlker Albağlar

Kamer Polat, Erdem Çalışkan ve Volkan Çalışkan

750m2 kapalı 2000m2 açık alana sahip ADASER mağazası Kuşadası’nda 2017 yılında hizmete girmiştir.
Bünyesinde önemli markaların bulunduğu ADASER Yapı, bölgede adını duyurmak için önemli adımlar atmaktadır. Firma sahiplerinden Erdem
Çalışkan, GPD markasının güvenirliğinin ve kalitesinin kendilerine güven verdiğini bu doğrultuda bölgedeki projelere rahatlıkla GPD ürünlerini
sunduklarını belirtmektedir.
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Çabuk Kardeşler - İSTANBUL

Ticari hayatımıza başlamamızda
babamız; Mustafa Çabuk liderimiz ve yol
göstericimiz olmuştur.
Firmamız 1995 yılında tesisat
malzemeleri perakende satış ve
pazarlama faaliyetleri ile ticari hayata
giriş yapmıştır. Şu anda 2500m2 yapı
market ve 7000 m2 depolama alanımız
ile perakende satış tedariki konusunda
uzman kadromuzla halen faaliyet
göstermekteyiz. Bugüne bizi getiren
yolculuğumuzda bize değer katan bir çok
marka ile yolumuz kesişti. Bunlardan en
önemlilerinden bi de tabii ki GPD oldu.
Yapı sektöründe önemli bir yere sahip
olan, ürün ve hizmet kalitesinden taviz
vermeyen GPD ailesi ile çalışmaktan
memnuniyet duyuyoruz.

Ali İhsan Çabuk, Mustafa Çabuk ve İdris Çabuk
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Çetinler Mühendislik - TEKİRDAĞ

Firmamız 1997 yılında iki ortaklı bir aile şirketi olarak
kurulmuştur.
Başlıca faaliyet alanlarımız; inşaat malzemeleri, satış ve
taahüt hizmetleri, mekanik tesisat, çelik konstrüksiyon
ve havalandırma tesisatları projelendirmesidir.
Kalite politikamızın temelinde müşteri taleplerini
eksiksiz, zamanında ve hatasız şekilde gerçekleştirme
düsturu yatmaktadır.
Tercih edilir olmaktaki sürekliliği sağlamanın yolunun
bu kalite anlayışını sürekli geliştirmek olduğuna
inanıyor, bunu yaparken de müşteriye saygı ve güven
içinde hizmet sunmayı da ilke ediniyoruz.
İşte bu anlayışla hareket eden kaliteli ürünlere sahip bir
marka olması sebebiyle de GPD’yi gururla satıyoruz ve
bu ailenin bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyoruz.

Bekir Ergün, Yeşim Hacıayvat ve Mehmet Çetin
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Decus Seramik - ANTALYA

Fikret Genç, Tufan Baysal, Ayşe Güngör, Serdar Mehmet Ekinci ve Selim İncel

10 yıldan bu yana GPD ailesinin üyesi olan Decus Seramik, Antalya ve çevresindeki seçkin projelerle çalışarak adından söz ettirmektedir.
5250 m2 showroomu ile sadece perakende sektöründe değil, otel ve A+ konut projelerini de hitap etmektedir. Deneyimli ve güler yüzlü
personeli ile hizmet vermeye uzun yıllar devam edecektir. GPD’nin kaliteli ürünleri de mağazamızda yerini almakla beraber satış öncesi ve
sonrası desteğimiz ile Antalya’da da kalitesinden söz ettirecektir.
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SAĞLIK

ŞEKER Mİ? SAĞLIK MI?
Şeker Hastalığı, diğer adıyla Diyabet; ciddi
sonuçlara yol açan ve pankreasın ürettiği
insülinin yetersizliği veya etkisizliğinden
kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Günümüzde
sıkça görülmeye başlayan diyabet, tıp dilinde
genellikle “diabetes mellitus” şeklinde ifade
edilir.
Şeker ve İnsülin

Vücut, sürekli olarak kanda bir miktar
şekere (glukoza) ihtiyaç duyar. Hücrelerdeki
glukoz, günlük yaşamımızı devam ettirmeyi
sağlayacak enerji kaynağıdır. İnsülin, kan
dolaşımındaki glukozu hücrelere taşımakla
görevlidir.
Vücut basit şekerlerin tümünü genellikle
glukoza çevirir. Kanda dolaşan ve hücreler
tarafından alınan şeker glukozdur. Kan şekeri
“kan glukozu” anlamına gelir.
Vücudumuzdaki hücrelerin çoğu, enerji
kaynağı olarak, yiyeceklerden aldığımız lipid
(yağlar), karbonhidrat (şekerler) ve proteinleri
kullanabilirler; ancak bazı hücreler, sadece
glukozu yani şekeri enerji kaynağı olarak alıp
kullanabilmektedir. Bunlar beyin hücreleri,
sinir hücreleri ve kanda bulunan alyuvarlardır.
Kandaki glukoz düzeyleri, insülin hormonu
tarafından kontrol edilir. Kan dolaşımına
geçen glukoz, pankreasta insülinin
üretilmesine neden olur. Üretilen insülin
sayesinde kandaki glukoz, hücreler içerisine
alınır. Yani, insülin hormonu, şekerin hücre
içine girişinde anahtar rolü oynar. Hücre içine

10

giren glukoz, enerji için hemen kullanılabilir
ya da depolanabilir. Kan şekeri normal
düzeye indiğinde insülin üretimi azalır. Eğer
vücudun insülin üretimi yeterli değil ise ya
da hücreler insüline normal şekilde tepki
vermeyerek direnç gösterir ise; glukoz hücre
içine giremez ve kan glukoz düzeyi yüksek
kalır. İşte bu durumda şeker hastalığı ortaya
çıkar. Kandaki glukoz düzeyinin yüksekliği
zehir etkisi yaratır ve vücutta birçok hücreyi
tahrip eder. Hücre içerisindeki glukozun
yetersizliği de vücutta çeşitli belirtilere ve
sorunlara neden olur.
Şeker Hastalığı tipleri nelerdir?

Son yıllara kadar diyabet hastalığının, Tip 1
ve Tip 2 olarak adlandırılan iki tipi olduğu
düşünülmekteydi.
Ancak, son dönemlerde yapılan araştırmalar,
Tip 1,5 diye adlandırılan ara form diyabetin
varlığını ortaya koymaktadır. Bunların dışında
bazı kaynaklarda, pankreatit gibi başka
hastalıklar ya da cerrahi müdahalelere bağlı
olarak ortaya çıkan şeker hastalarının da, Tip
3 diyabet olarak adlandırıldığı bilinmektedir.
En basit ifade ile; şayet hastanın vücudu
insülin üretmiyorsa Tip 1, üretiyor ama
kullanamıyorsa Tip 2 diyabet olarak
adlandırılmaktadır. Ara form (Tip 1,5)
diyabette ise; insülin üretimi -özelliklebaşlangıçta varken, hastaların çoğunda
ilerleyen yıllarda insülin depoları boşalır
ve insülin üretimi sonra erer. Bu aşamada
hastalık Tip 1 diyabete döner.

Şeker Hastalığı Başlıca Belirtileri

• Sık idrara çıkma
• Aşırı susama
• Beklenmedik kilo kaybı ve açlık hissetme
• Bulanık görme
• Enfeksiyonlara eğilim		
• Kaşıntılı deri
• Adetten kesilme
Şeker Hastalığı Tedavisi

Diyabet ciddi bir hastalıktır. Diyabetin sıkı bir
şekilde kontrol altında tutulması ile hayati
tehlike yaratabilecek sorunlar önlenebilir.
Hastanın diyabeti olduğunu belirten bir
künye ya da bilezik takması acil durumlar için
faydalı olacaktır.
Öncelikle diyabetin kontrolü için hastanın da
sorumluluk alması gereklidir. Diyabet ile ilişkili
bilgi edinilmelidir. Bu konuda uzmanlaşmış
kişilere (doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog
vb.) danışılmalıdır. Diyabet tedavi planına
gündüz ve gece birlikte düşünülerek, tüm
gün boyunca uyulmalıdır.
Sağlıklı Beslenme: Beslenme biçiminin
bireysel ihtiyaçlara uygun olarak
düzenlenmesi, hastanın kan glukoz
düzeyindeki dalgalanmaların kontrol
edilmesine ve tip 2 diyabet hastalarında
kilo verilmesine yardımcı olur. Genel olarak
tüm diyabet hastaları beslenme konusunda
bilgilendirilmelidir. Hasta bu konuda,
doktoruna ve diyetisyenine danışmalıdır.
Danışmanlık verilirken hem hasta hem de
hastanın yemeklerini hazırlayan kişi bir
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arada olmalıdır. Diyabet hastaları doymuş
yağ ve kolesterol içeriği düşük besinler ve
yüksek lif içeriğine sahip tam tahıllı gıdalarla
beslenmelidir. Protein ve yağ içerdikleri kalori
nedeniyle, kilo alma ya da verme üzerinde
etkilidir. Ancak kan glukozunu doğrudan
etkileyen besin grubu, karbonhidratlardır.
Tip 1 diyabeti olan hastalar yemek öncesi
insülin dozunu hesaplarken karbonhidrat
“sayma” ve buna göre insülin dozunu
ayarlama yöntemini kullanırlar. Bu yaklaşımın
başarılı olması için, uygulamanın doktor ve
diyetisyenin rehberliğinde olması ve hastanın
ayrıntılı bir şekilde eğitim alması gereklidir.
Tip 2 diyabeti olan hastalar da; kalori
kısıtlamasına uymalı, düzenli yemek yemeli,
lif alımını artırmalı, işlenmiş karbonhidrat ve
doymuş yağ tüketimlerini sınırlamalıdır. Bazı
uzmanlar erken evrede böbrek hasarı olan
hastalarda, ilerlemeyi önlemek için protein
kısıtlaması da önermektedir.
Fiziksel Aktivite: Doktora danışarak uygun
bir egzersiz programı oluşturulmalıdır. Sağlık
durumuna uygun olarak yürüyüş, yüzme
ya da bisiklete binme önerilebilir. Egzersiz,
kandaki glukozun hücreler içerisine girmesini
sağlar; ayrıca hücrelerin insüline karşı
duyarlılığını artırır. Uzunca bir süre egzersiz
yapmamış kişilerin, fiziksel aktivitelere yavaş
başlaması ve egzersiz yoğunluğunu yavaşça
artırması gereklidir. Egzersiz yapmak günlük
ya da haftalık rutinlerin bir parçası haline
getirilmelidir.
Diyabet hastalarının aşılamalarına dikkat
edilmelidir. Doktor tarafından uygun
görüldüğünde; grip, zatürre ve daha önce
yapılmadıysa Hepatit B aşıları önerilebilir.
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Diyabet hastaları ayaklarına dikkat
etmelidir. Ayaklar günlük olarak ılık suda
yıkanmalı, özellikle parmak araları nazikçe
kurulanmalıdır. Parmak araları dışında kalan
ayak derisi nemlendirilmelidir. Ayaklar
her gün kabarcık, kesik, yara, kızarıklık ve
şişme yönünden incelenmelidir. Ayakta bir
sorun mevcut ise ve hızlıca kendiliğinden
iyileşmiyorsa mutlaka doktora danışılmalıdır.
Yıllık olarak genel kontroller ve göz
muayeneleri yapılmalıdır. Düzenli diyabet
kontrolleri dışında vücut; genel olarak hem
diyabetin yaratabileceği ek sorunlar hem de
başka hastalıklar açısından tarama yapmak
amacıyla değerlendirilmelidir. Gözde ağ
tabaka (retina) hasarı, katarakt ya da göz
tansiyonu’na (glokom) ait bulguların varlığı
araştırılmalıdır.
Stres yönetimi ciddiye alınmalıdır. Uzun
süren streste vücutta üretilen hormonlar
insülinin etki göstermesine engel olabilir. Bu
da, kandaki glukozun yükselmesine neden
olur. Hasta kendi sınırlarını iyi belirlemeli
ve önceliklerini dikkate almalıdır. Ayrıca
rahatlama teknikleri öğrenilmeli ve yeterli
süre uyunmalıdır. Sağlıklı beslenme, sağlıklı
bir vücut ağırlığına sahip olma ve sürdürme,
düzenli olarak fiziksel aktivite yapma;
diyabet tedavisinde önemli başlıklardır. Kan
glukozunun takip edilmesi, insülin kullanımı
ve diğer diyabet ilaçları da tedavinin diğer
parçalarıdır. Diyabet tipine ve hastanın
bireysel ihtiyacına göre belirlenir.

düzenli HbA1C testi de önerilmektedir.
HbA1c’ye hemoglobin A1c ya da kısaca
A1c testi de denilmektedir. Hemoglobin,
alyuvarların içerisinde bulunan ve vücuda
oksijen taşıyan bir proteindir. Hemoglobin
A1c, glukoz eklenmiş hemoglobindir. Kanda
glukoz konsantrasyonu arttığında HbA1c
düzeyi de yükselir.
İnsülin Tedavisi: İnsülin bir şırınga ve
iğne ya da bir tür kalem ile uygulanır.
İnsülin pompaları da mevcuttur. Tip
1 diyabeti olan hastalar yaşamlarını
sürdürebilmek için insüline ihtiyaç duyarlar.
Tip 2 diyabet hastalarının birçoğu da insülin
kullanmaktadır.
Ağızdan alınan ilaçlar ve glukoz
düşürücü tedavi: Ağızdan alınan ilaçlar, tip
2 diyabette kan glukozunun yeterli şekilde
düşürülmesini sağlayabilir; ancak tip 1
diyabette etkili değildir.

Kan Glukozunun Takibi: Kan glukozu
dikkatli bir şekilde takip edilmelidir. Takipler,
kan glukozunun hedeflenen değerler
arasında kaldığından emin olmak için yapılır.
Günlük kan glukozu ölçümlerine ek olarak,
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MUTFAK

GPD PROVİDO EVİYE
BATARYASI İLE
FIRINDA BILDIRCIN
MALZEMELER

• 2 çay kaşığı rezene tohumu
• 1 adet limon
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 çay kaşığı kırmızı biber
• 1 çay kaşığı tuz
• 10 adet bıldırcın
• 2 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI
• Fırında baharatlı bıldırcın yapmak için

BILDIRCIN HAKKINDA
Köy ve çiftlik alanlarında sıkça karşılaşılan ve şehir merkezlerinde
rastlanmayan bıldırcın tam anlamıyla göç ve av kuşlarından biridir.
Tohum ve böcek benzeri hayvanlarla beslenen bıldırcınlar Sülüngiller
(Phasianidae) ailesindendir. Hasat zamanlarında genellikle yuvalarından
uçtuklarında insanlar tarafından görülen kuşlardır. Karada yaşayan ve
tohum ile beslenen kuş olarak bilinmektedir. Eti ve yumurtasının protein
ve vitamin açısından zengin olması nedeniyle yetiştiriciliği yoğun bir
şekilde yapılmaktadır.
Yaklaşık 20-25 santimetre büyüklüğünde olan bıldırcınlar, yaşadıkları
bölgelerde bulunan tarlalardaki tohumları yiyerek beslenir. Yıllık ortalama
yumurta verimlerinin oldukça iyi olmasından dolayı dünyanın pek çok
yerinde ve ülkemizde bıldırcın yetiştiriciliğine yer verilmektedir. Yumurtaları
tavuk yumurtasına nazaran düz değil, beneklidir. Bazı göç bıldırcınları uçuş
kapasitelerini aşarak oldukça uzun süre uçabilirler.
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öncelikle fırın iki yüz dereceye kadar ısıtılır.
Rezene tohumunu iyice ezip toz haline
getirmek gerekir. Toz haline getirilmeden
kullanılan rezene tohumları kendi halinde
kalmış olacağından diğer baharatların tadını keserek kendi rezene tadının
daha çok alınmış olmasını sağlar. Bunun olmasını engellemek için özellikle toz
halinde olmasının sağlanması, bu şekilde de kullanılması gerekmektedir.
• Bir kaba büyük limonu Provido Eviye Bataryası ile yıkayıp sıkarak liflerinden
ayırıp sadece su halinde kullanılması gerekmektedir. Çekirdek ve liflerinden
ayrılan limonun olduğu kaba toz halindeki rezene, karabiber, tuz ve pul biber
eklenip iyice karıştırılır.
• Limon suyundaki baharatlar iyice karıştırıldıktan sonra tekrardan bir çatak
yardımı ile karıştırılır. Daha sonra bu karışıma bıldırcınlar kesilerek bırakılır. Sıra
ile kullanılacak tüm bıldırcınlara b işlem uygulanır.
• Pişirilecek olan tüm bıldırcınların aynı tat ve yoğun sos tadın da olması için
bıldırcınlar kontrol edilmelidir. Marine edilmesi denilen bu işlem için en az
yarım saat beklenilmelidir.
• Karışımın bıldırcınlara nüfuz etmesi için bu süre yeterli olacaktır. Sos ile
birlikte iki yüz derecede ısıtılan fırına yerleştirilir. Bıldırcınlardan kalan sosu da
tepsiye ilave edebilirsiniz.
• Eritilmiş şekildeki tereyağını ve bir tatlı kaşığı tuz da üzerine ekleyerek fırına
sürülür. Yirmi beş dakika pişirilmeye bırakılan bıldırcınlar iki kere ters çevrilip
altlarının kızartılması da sağlanır. Bir çatal yardımı ile de pişmiş olma durumu
kontrol edilebilir.
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BAHARAT DÜNYASI

Safran yemeklerde sıklıkla kullanılan bir çeşit
baharat olarak tanımlanabilir. Ancak bunun
yanında bitki çayı olarak da tüketilmektedir.
Özellikle kokusu ve yemeklere verdiği tatla
ün yapan safran, son zamanlarda bitki çayı
olarak da tüketilmeye başlanmıştır.
Bitki çayı olarak tüketildiğinde ya da baharat
olarak kullanıldığında birçok faydasını
görebilirsiniz. Ülkemizde de doğal olarak
yetişen safranı, kolaylıkla bulabilirsiniz.
Rahimle ilgili etkilerinin tespit edilmesi
sebebiyle hamilelere ve emziren bayanlara
tavsiye edilmez. Rahimde kanamayı
aktifleştirdiği için düşüklere neden olma
riski vardır. Ortalama 20 cm’lik bir bitki
olmasına rağmen aslında sadece çiçek
püskülü işe yarar, faydalı özelliklere sahiptir.
Çiçeğin tepeciklerinden elde edilen kısım
asıl kullanılan yeridir. Çeşitli ülkelerde
yetiştiği için zaferan, saffron, crocus sativus
gibi birçok farklı isimle anılmaktadır.
Safranı toz halinde yemeklerde
kullanabilirsiniz ama çay olarak tüketmeniz
de mümkündür. 1 kupa bardağı safran çayı
hazırlamak için 6-7 adet kadar safran yeterli
olacaktır. Öncelikle suyu kaynatın ve 2
dakika suyun ısınmasını bekleyin. Ardından
safranı koyduğunuz bardak içine sıcak
suyu ilave edin. Suyun rengi amber rengine
yakın bir tonda olacaktır. Bu süre genellikle
5 dakika alır. Safran çayı içine çubuk
tarçın kullanabilirsiniz.İlk etapta içmekte
zorlansanız da şeker kullanmadan içmeniz
faydalıdır.
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Safranın faydaları
• Psikoloji üzerine faydaları: Safranın hafif derecedeki
depresyonlarda etkili olduğu bilinmektedir. Yapılan
araştırmalarda safran kullanan hastaların depresyona bağlı
çeşitli belirtileri daha kolay atlattığı belirlenmiştir. Ayrıca adet
dönemi öncesinde görülen çeşitli psikolojik sıkıntıları hafiflettiği
de tespit edilmiştir.
• Damar ve kalp sağlığına faydaları: Çalışmalar çok
yeterli değildir ama çay olarak tüketilen safranın kalp-damar
hastalıklarının tedavisinde geleneksel tedavi yöntemleri olarak
uygulandığı bilinmektedir. Safran, antioksidan etkisi göstererek
kan basıncın düşürülmesinde etkilidir. İnsanlar üzerinde henüz
araştırma yapılmamıştır ama hayvanlarda kolesterol üzerinde
etkisine dair bir araştırma mevcuttur ve safranın etkisi tespit
edilmiştir.
• Kanser üzerine faydası: Kanser tedavilerinde sağlıklı hücre
gelişimini etkilediği için iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi vardır. Bu
konu üzerine araştırmalar devam etmektedir ama kesin olarak
bir sonuca ulaşılmış değildir. Ancak altını çizmemiz gerekir ki,
safranın kanser hastalığı üzerindeki olumlu sonuçları umut
vericidir.
• Göz sağlığına faydası: Safran, araştırmalar dahilinde
retinaya olan kan akışının artmasını sağlaması yönüyle
bilinmektedir. Retina hasarı, yaşa bağlı makula dejenerasyonu
gibi hastalıkların tedavisinde kullanılması uygun bulunmuştur.
• Diğer faydaları: Cilt üzerinde görülen sedef hastalığının
tedavisi için kullanılmaktadır. Saf ve doğal safranın ağrı dindirici
ve iltihap önleyici etkisi bulunmaktadır.

Safranın yan etkileri
Safranın hem faydaları hem de yan etkileri konusunda yapılan araştırmalar şuan için yetersizdir. Ancak
yapılan çalışmalara göre gebelik döneminde tüketilen safran çayının, rahimde kanamalara sebep olduğu
gibi bilgiler elde edilmiştir. Bu nedenle hamilelik ve emzirme dönemlerinde tüketilmesi kesinlikle yasaktır.
Ayrıca kullandığınız düzenli ilaçlar ve bilinen bir hastalığınız varsa safran çayı tüketmeden önce mutlaka
doktorunuza danışmalısınız. Safrana olan alerji durumu nadiren görülse de dikkate alınması gerekir.
Araştırmalara göre özellikle astım hastalarında safran alerjisi olduğu tespit edilmiştir. Küçük miktarlarda
tüketmeye başlamalı ve duruma göre ilerlemelisiniz. En ufak bir belirtide mutlaka doktora danışmalısınız.
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GEZİ

AKDENİZ’İN
İNCİLERİ

AMALFİ
İtalya‘nın Amalfi kıyılarına adını veren Amalfi
kasabası, yüksek kayaların üzerindeki rengarenk
evleri, turkuaz denizi, kıvrımlı dar sokakları,
etkileyici manzaraları ve bakımlı bahçeleri ile
bölgenin en popüler yerleri arasında. Napoli’de
başlayarak Ravello kıyılarına kadar bu bölge
insanda derin izler bırakıyor. Bir yanda dik
yamaçlara inci gibi dizilmiş rengarenk evler, evleri
süsleyen begonviller, limon ağaçları, masmavi
denize nazır nefis manzara, şirin sokaklar ve
mekanlar… Yaz döneminin kalabalıklarını
saymazsak görenin memnun olacağı bir coğrafya
burası. Zamanında Genoa, Pisa ve Venedik’le
birlikte bölgenin en güçlü devletleri arasında
sayılan Amalfi, 20. yy’a kadar bu gücünü hiç
kaybetmemiş. Askeri ve ticari başarılarıyla dikkat
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çeken bölgede farklı kültürlerin etkisiyle mimari
de etkilenmiş. Günümüzde 5,000 kadar insanın
yaşadığı şehrin büyük bölümünün, 1343 yılında
yaşanan depremde denize gömüldüğü biliniyor.
Zengin tarihi geçmişinin yansımalarının hala ayakta
olduğu Amalfi’de 9. yüzyıla ait Cattedrale di
Sant’Andrea Katedrali ve Chiostro del Paradiso’yu
(Cennet Manastırı) ziyaret edenler Ortaçağ
mimarisine tanıklık ediyor. Dış kısmı mozaiklerle
kaplı olan katedral 1066 yılında yapılmış. Şehrin
tepesine kurulu, Kağıt yapım tarihine dair
bilgilerin yer aldığı Kağıt Müzesi (Paper Museum)
ile müzenin hemen yanında bulunan ve kağıt
yapımında kullanılan değirmen millerinin yer
aldığı Değirmenler Vadisi (Valley of the Mills)
görülecek yerler arasında. Şehrin kalbinin attığı ve

merkez olarak kabul edilen Piazza Duomo‘dan
her yere ulaşmak mümkün. Belediye
Müzesi’nin bulunduğu Palazzo Morelli’de
Akdeniz Bölgesi’nde kullanılan, Amalfi’de
10.yy’da yazılan deniz hukuku kitabı Tavola
Amalfitana’yı görmek mümkün. Piazza dei
Dogi, Piazza dello Spirito Santo meydanları da
ziyaret edilebilir Amalfi ulaşımın en hareketli
yeri, taksi, otobüs ve botların kalktığı deniz
limanı Piazza Flavio Giola’dan kıyı bölgelere
ve plajlara gidiliyor. Temiz denizi, plajları ve
kaliteli tesisleri ile Amalfi’de dalış ve tekne
turu seçenekleri de var. Ülkenin en romantik
destinasyonları arasında yer alan Positano’yu
da ziyaret edin. Amalfi Kıyıları‘nın en ünlü
kasabası Positano, İtalyan Dolce Vita ruhunu en
iyi sergileyen yerlerden birisi.
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GEZİ
CAPRİ ADASI
Napoli Körfezi’nin güneyinde, Sorrentine
Yarımadası açıklarındaki Capri Adası, Roma Devleti
döneminden bu yana İtalya‘nın gözde sayfiye
yerlerinden. İki defa ziyaret etme fırsatı bulduğu
bu enfes ada için İngiliz Yazar D.H. Lawrence,
“Dedikodulu, villalarla dolu, kat kat kireç taşlarıyla
bezenmiş, cenneti çok andıran ama dünyayı hiç
andırmayan bir yer” benzetmesini yaparak adadan
ne kadar etkilendiğini dile getirmiş.
Dünyaca tanınan yerel şarapları, etkileyici mavi
mağaraları, gökyüzüne uzanan tepeleri ve
imparatorluk döneminden kalan mimari yapıları
ile İtalya’nın ünlüsü Capri Adası, İtalyanlar için
de tam bir kaçış rotası. 1960’lı yıllarda ünlü akını
nedeniyle magazin basınının kamp kurduğu adada
sık sık tatil yapanların arasında Jacquline Onassis,
Elizabeth Taylor ve Brigitte Bardot gibi isimler yer
alıyor. Napoli şehrinin karşısında yer alan ve Roma
İmparatoru Tiberius’un adaya 12 villa yaptırıp,
ölümüne çok yakın bir zamana kadar, yaklaşık
10 yıl, burada yaşaması adanın ününün dünyaya
yayılmasına neden olmuş. Tüm imparatorluğun
yönetim merkezine dönüşen ada bugün İtalya’da
en çok turist çeken yerlerden biri. Adada yaşam,
Capri Town’un iki merkezi Monte Tiberio ve Monte
Solaro ile Anacapri‘de geçiyor. Ana liman olan
Marina Grande ana kara ile ulaşımın sağlandığı bir
üs özelliğinde.
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Capri, sade görünümlü ana limanı Marina
Grande‘de indiğinizde, renkli eski binaların
sıralandığı bir kıyı sizi karşılıyor. Hemen ardında
yükselen dik yamaç ve kayalıklarıyla ada ilk
izlenimiyle aklınızı başında almıyor. Bunun için
sabretmek gerek.
Bir zamanlar balıkçıların teknelerini bıraktığı,
balıklarını depoladığı ambarlar şimdilerde restoran,
bar ve kafeye dönüşmüş durumda. 1958’de
Sophia Loren’in oynadığı “It Started in Naples”
filmiyle büyük sükse yapan Marinanın batısında
bulunan 17. yüzyıldan kalan San Costanzo Kilisesi,
eski imparatorlardan Augustus’un sarayı Palazzo a
Mare’nin kalıntıları ve Tiberius sahili hala duruyor.
Capri Adası, her biri ayrı karakterlere sahip Capri
ve Anacapri diye iki bölgeye ayrılıyor. Capri, Marina
Grande‘de feribottan indiğiniz yer iken, Anacapri
adanın yüksekte kalan diğer kısmı. Sosyete ve
zengin İtalyanlar Anacapri’deki villalarda otururken,
ada çalışanları ve bir çok yerlisi ise Capri’de yani
daha alçak olan bölgede yaşıyor.
Capri’den Anacapri’ye otobüs ya da minibüsle
15 dakika süren bir yolculuk için kendinize cam
kenarında bir yer kapın ya da ağır ağır yürüyerek
çıkın. Minibüsler Anacapri’nin merkezi Piazza
Umberto I meydanına yakın yerde indiriyor.
Diğer bir alternatif de Marina Grande’den limon
bahçeleri arasında geçen, 3 dakika kadar sürecek

fünükiler ile adanın güzel kalbine geçmek.
Begonvillerle süslü dar ve şirin sokakları, her
yandan görünen masmavi şahane deniz
manzarası, hoş evleriyle Capri, kendine özgü
ruhunu size göstermeye başlıyor. Geçmişte bir
halk pazarı olan Piazza Umberto Meydanı adanın
yaşam merkezi aynı zamanda. 1938’de genç
adalı Raffaele Vuotto meydanın yakınında ilk barı
açtığından itibaren adanın kaderi yavaş yavaş
değişmeye başlamış. Ada artık bir moda buluşma
yeri haline geliyordu. Sanatçılar, film yıldızları ve
milyonerlerin tatil mekanı Capri, tasarım harikası
olarak nitelendirilen villalarıyla tanınıyor. Amerikalı
Albay J.C. MacKowen tarafından yaptırılan ve
günümüzde sanat galerisi olarak kullanılan Casa
Rossa, Anacapri’nin merkezinde yer alıyor. 1899’de
yapımı tamamlanan, Pompeii kırmızısına boyalı ev
adanın en dikkat çeken yapılarından.
Capri Adasının 589 metre yükseklikteki, Monte
Solaro‘nun ceviz ağaçları ile dolu teraslı çok güzel
manzaralı tepesine çıkmak için teleferiğe binin.
Anacapri’den binilen teleferikle 12 dakikada
ulaşılıyor. Teleferikle yolculuk, üzüm bağları,
limon, ceviz ağaçları, bağlar, bahçeler üzerinden
Anacapri, deniz ve açık havalarda Napoli körfezi ile
görkemli Vezüv yanardağı manzarası çok şahane.
Berrak günlerde Salerno Körfezin’e kadar bir alanı
gözlemleyebilirsiniz. Procida ve Ischia adaları da
yine gözler önünde.
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SPOR

AİKİDO

Aikido Japonca üç heceden oluşur. Aİ-harmoni,
(uyumlu hareket etme) Kİ-ruh, düşünce, akıl
evrensel enerji ve DO-yol. O halde Aikido
evrensel enerji ile uyumun yolu, başka bir bakış
açısı ile Aikido, saldırganın sizi sarsmasına ya
da vuruşuna başlamasına imkan vermeden
uygulanan savunma sanatıdır. Aslında ideal
olan da; saldırı tamamen uygulanmadan
nötralize edecek şekilde saldırganın duruşuna
ve hareketlerine duyarlı olmaktır.Aikido,
Morihei Ueshiba (1883-1969) tarafından
Japonya”da 20. yy’ın ilk yarısında doğmuş
ve geliştirilmiş bir Japon savaş sanatıdır.
O”Sensei Ueshiba, yaklaşık 900 yıllık Daito
Ryu Aikijutsu tekniklerini, kendi aydınlanma
yolunda kazandığı anlayışıyla yoğurarak farklı
bir savaş sanatı olan bugünkü aikido formunu
ortaya koymuştur.Aikido; kendini savunmanın
ve taktik bilimi olmanın ötesinde bireyin tam
entegre bir insan olarak ortaya çıkabilmesi
için ruhu mükemmelleştirmenin, vücudu ve
aklı güçlendirmenin, bireyin fiziksel ve zihinsel
gücünü birleştirmenin yoludur.
Aikido bükme ve fırlatma tekniklerinin
kullanılması ve saldırganın gücünü ve

güç sınırı ya da gereksinimi yoktur. Her yaşta
bayan, erkek ve çocuklar yapabilir. Aikido,
Morihei Ueshiba (1883-1969) tarafından
geliştirilmiş bir Japon savaş sanatıdır. O’Sensei
Ueshiba, yaklaşık 900 yıllık Daito Ryu Aikijutsu
tekniklerini, kendi aydınlanma yolunda
kazandığı anlayışıyla yoğurarak farklı bir savaş
sanatı olan bugünkü Aikido formunu ortaya
koymuştur.Aikido Japonya’da 20. yy’ın ilk
yarısında doğmuş ve geliştirilmiştir.

hamlelerini ona karşı kullanılmayı amaçlaması
bakımından, bir çok savaş sanatından ayrılır.
Ayrıca hasmın bizi tutmasına, sarsmasına,
itmesine, vurmasına izin vermeden onu ekarte
edebilecek şekilde savunmayı ve tekrarlanan
ataklara cevap verebilmeyi amaçlar ve
uygulamaya sokar. Bu sistemde ayrıca yaşamsal
sinir merkezlerine baskı yapmakta yer alır.
Aikido tekniklerinin bir çoğu öldürücü olabilir.
Aikido’da hasmın üzerinde üstünlük sağlamak
için kişinin özellikle eksiksiz bir zihinsel sakinliğe
ulaşmasının ve kendi bedeni üzerinde denetim
kurmasının önemi vurgulanır. Daha başka Doğu
savaş sanatlarında olduğu gibi, disiplini ve
saygıyı geliştirmek aikido eğitiminin ayrılmaz bir
parçasını oluşturur.

Ueshiba 19.yy sonlarında küçük bir kasabada
doğmuş, çok küçük yaşlardan itibaren Budo’ya
ilgi duymaya başlamıştır.Budo’yu öğrenmek
amacıyla tüm ülkeyi karış karış dolaşmış,
devrin en büyük ustaları ile ilişki kurup onların
öğrencisi olmuştur. Savaş sanatlarının çoğunu
kısa sürede öğrenmiş ve ustalık mertebesine
ulaşmıştır.Özellikle KITO ve DAİTO RYU
AİKİJUTSU sanatları ile ülkenin kılıç geleneğini
sürdüren YANGU ailesi ustalarından öğrendiği
KENDO (kılıç sanatı) son derece ilgisini çekmiş
ve bu dallarda yoğunlaşmıştır. Judo’nun
doğuşuna da tanık olmuş, gelişmesine çok
katkıda bulunmuştur. Ancak bu genç adam her
Budo dalında uzmanlaşmasına rağmen sürekli
bir eksiklik duygusu içerisindeydi
ve bu çalışmalardan tatmin
olmamaktaydı.

O’SENSEİ Morihei Ueshiba’nın da anlattığı gibi
dövüş ve savaş bizi kesinlikle mahvedebilir,
şimdi bizim ihtiyacımız olan çekişme değil,
uyum ve teknikleridir. İstenilen savaş sanatı
değil barış sanatıdır. Aikido’nun nihai hedefi
kişisel transformasyondur. Amaç; herhangi
bir problemi çözebilmek için içlerindeki
yeteneklerini ortaya çıkartabilen entegre
insanları yaratabilmektir.Aikido her alanda
insanın içinde bulunan potansiyelini dışarıya
çıkartmasına yardım eden içsel bir olgudur.
Aikido’da belli bir yaş, cinsiyet ya da fiziksel
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SPOR

Sonunda kendini felsefeye ve daha sonraları
dine verdi ve bir gün gerçeğe, aradığı noktaya
ulaştı. Sevgi ve uyum, barış ve şefkatin “yol” u
Aikido böylece doğmuştu. Tamamen yeni olan
bu öğreti, savaşlara karşı doğayı ve yaratıcının
tüm varlıklarını korumaya yönelik, doğayla,
evrenle bir bütün olma sanatıydı ve Budo’nun
tamamının üzerinde yer almaktaydı.Aikido çok
kısa zaman içinde tüm Japonya’da duyuldu
ve yaygınlaştı. Şu sıralar Japonya’da 1300’e
yakın üniversitede ders ve bir spor branşı
olarak okutulmaktadır. 1. Dünya savaşında
dahi yayılma hızı düşmeyen Aikido, savaştan
sonra yakınlaşan Japonya-ABD ilişkileri ile
ABD’ye, oradan da Avrupa sıçramıştır.Batıda
Aikido barışçıl ruhu, oryantal felsefesi ve bitmek
tükenmek bilmeyen estetik teknikleri ve doğal
egzersiz yöntemleriyle özellikle entelektüel
kesimce ilgi görmüş ve hemen hemen tüm
Avrupa ve Güney Doğu Asya ülkelerinde aynı
hızla yayılmaya başlamıştır.Boyutları sadece
düşmanı öldürmenin ötesine ulaşmış ve
bir çok öğeyi kucaklayarak günlük yaşama
dönüşmüştür. Ölüm yollarından yaşam yollarına
doğru geçiş yapmıştır. Gelişimi O’Sensei Morihei
Ueshiba’nın (1969) ölümünden etkilenmeksizin
sürmüş ve sürecektir. Pek çok dünya ülkelerinde
7’den 70’e kadın, erkek ve de çocuklar
tarafından yapılmaktadır.
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Türkiye’de Aikido, Kenji Kumagai’nin
önderliğinde 1983 yılının Haziran ayında
İstanbul Kadıköy’de Ahmet Berkol Sensei’nin
Samurai Spor Salonu’nunda bir grup öğrenci
ile başlamıştır. Küçük bir grupla düzenli
olarak çalışmalar devam etmiş ve sonrasında
yenilerin katılması ile çalışmalar dahada
güçlenmiştir.1944’te Hukushima’da doğan
Kenji Kumagai Shihan, 1963’te girdiği
Wakayama Üniversitesi’nde Aikido’ya
başlamış, 1969 – 1971 yılları arasında Hirokazu
Kobayashi’nin yanında, 1977 – 1981 yılları
arasında da Tokyo Honbu Dojo’ya bağlı
olarak Urawa Aikikai’de çalışmalarına devam
etmiştir.1980’de Urawa Aikikai’nin Shihanı
olan Kumagai Shihan, çalıştığı Komatsu şirketi
tarafından 1982’de İstanbul’a gönderilmiştir.
1983 ayınında Türkiye’deki Aikido çalışmalarını
başlatan Shihan, 1988 yılına kadar İstanbul’da
ders vermeye devam etmiş ve şu anda
Türk Aikido’sunun ileri gelen hocalarını bu
zaman dilimi içerisinde yetiştirmiştir.1988’de
Japonya’ya geri dönerek, Tokyo Honbu
Dojo’da tekrar çalışmaya başlayan Kumagai
Shihan, 1994’te Wakayama’nın Hidaka ilçesi
Kawabe kasabasında Aikido Hidaka Dojo’yu
açmıştır. Kumagai Shihan’ın yalnızca kendi
dojosunda halen 100’den fazla öğrencisi
bulunmaktadır. Wakayama Üniversitesi ve

Osaka Üniversitesi’nde Aikido dersleri
vermektedir.
Ayrıca Türkiye, Filipinler ve Mısır’da
dersler vermekte ve bu ülkelerden gelen
öğrencileri Hidaka Dojo’da eğitmektedir.
Kumagai Shihan bunun yanı sıra halen
Türkiye ile olan bağlarını devam etmektedir.
Türk Aikido’sunun kurucusu olarak kabul
edilen Kumagai Shihan, yıllık programları
içerisinde sık sık Türkiye’ye yer ayırmakta
ve Türk Aikidocular ile aikido çalışmaktadır.
Kumagai Shihan’ın Japonya’ya dönmesinin
ardından öğrencileri Türkiye’de Aikido’nun
gelişmesi için çalışmalarına devam etmiş,
kendilerinden sonra devam edecek Türk
Aikidosunu geliştirmişlerdir. 1990’ların
sonuna kadar daha çok İstanbul’da
devam eden Aikido çalışmaları, sonraki
yıllarda diğer şehirlerde de yapılmaya
başlanmıştır.Bugün Türkiye’de Aikido,
Türkiye Wushu Federasyonu’na bağlı
olarak yönetilmektedir. Yalnızca Aikikai
stili değil, pek çok farklı stil ve gruba bağlı
olarak Aikido çalışmakta olan dojoların
sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Gerek
Türkiye Wushu Federasyonu’nun, gerekse
halen çalışmalarını sürdüren Aikido
gruplarının katkıları ile her yıl pek çok
yabancı hoca Türkiye’ye gelerek Aikido
çalışmaları yapmakta ve seminerler
düzenlemektedirler. 2010 yılından itibaren
de pek çok Türk hoca da yurtdışında
Aikido’yu tanıtmakta ve yaygınlaşması için
çaba göstermektedir.
Aikido’nun temel amacı aklı ve bedeni
eğitmektir. Fiziksel gelişim ve teknik gerçek
amaç değil, kişisel gelişme ve ruhsal
yükselme için birer araçtır. Aikido öğrenim
süreci, geleneksel ve diğer mesleklerde de
geçerli olan usta-çırak ilişkisi içinde gelişir.
Türk Toplumunca kabul gören genel görgü
kuralları geçerlidir.
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BOTANİK

Gül

Gül, rengi, kokusu, görünümü ve insanlarda
uyandırdığı güzel hislerle en beğenilen
çiçeklerden biridir. Gülgiller familyasından
olan gül, Mayıs ve Haziran aylarında açtığı
beyaz, pembe, sarı, kırmızı tonlardaki
çiçekleriyle, güzel kokusuyla, çalımsı, yıllık,
dikenli bir bitkidir. Dalları sık dikenli, sık,
esmer renkte, yeşilimsi, silindir gövdesiyle,
uçları kıvrık dikenlere sahiptir. Genellikle saplı
olan yaprakları, tek ya da kümeler halindeki
çiçekleriyle gülün pek çok türü bulunmaktadır.
Oldukça eski bir kültür bitkisidir. Ülkemizde
23 kadar yabani türü yetişmektedir. Anavatanı
çoğu gül türlerinin Asya ülkeleridir.
Gül çiçeklerine göre sınıflandırıldığında, yarım
katmerli, katmerli ve yalın kanat olarak ayrılır.
Çiçeklenme döneminde göre, yediveren, yılda
bir ve yılda daha fazla sayıda çiçek açan güller
olarak, boylarına göre ise, yüksek, bodur ve
sarılıcı güller olarak sınıflandırılır. Ülkemizde
yabani gül türleri oldukça zengindir. Bunlar
arasında en fazla görüleni Rosa canina yani
köpek gülüdür. Gül aynı zamanda gül yağı
elde edilen bir çiçektir. Buna en uygun olan
gül türü ise,pembe renkte, güçlü kokusu olan,
yarım katmerli çiçekleri olan Rosa damascena
adlı aynı zamanda sakız gülü, Isparta gülü
ve yağ gülü olarak ta bilinen güldür. Gül
genellikle çevre düzenlemesi için tercih edilir.
Yaşam alanlarında, evlerde de saksıların içinde
yetiştirilebilir. Aynı zamanda gül yağı elde
etmek, gül suyu ve kolonyası elde etmek için
kullanılır. Kozmetik alanında, gül reçeli ve gül
şurubu şeklinde de gıda alanında kullanılır.
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Gül anlamı nedir?
Gül çiçek olarak aşkın sembolü olarak kabul
edilir. Sevgililer gününde, diğer zamanlarda
sevgiliye hediye olarak düşünülen ilk çiçek
güldür. Kırmızı gülün bu açıdan önemi fazladır.
Gül renklerine göre de değişik anlamlara gelir.
Kırmızı gül aşkı, pembe gül gönlüm sende,
beyaz gül masumiyeti, sarı gül sıcak sevgiyi,
mavi gül ilahi aşkın sembolü, turuncu gül
cazibeyi anlatır.
Gül sağlığa faydaları
• Gül mikrop öldürücü özelliği olan bir bitkidir
• Bademcik iltihabını kurutucu etkisi vardır
• İshali gideren etkisi bulunur
• Göz nezlesi için şifa vericidir
• Göz kanamalarını geçirmek için kullanılır
• Gül boğaz ağrılarını geçirmek için kullanılır
En fazla yetiştirilen gül çeşitleri
Gül çeşitleri oldukça fazla olsa da, bazılarına
talep fazla olduğundan yetiştiriciliği daha fazla
olur. Bunlar arasında Kaliforniya yabani gülü,
Çin gülü, Yabani gül, kırmızı frenk gülü, misk
gülü, rosa dumalis, rosa glauca, rosa multiflora,
bataklık gülü, okka gülü, Japon gülü, rosa
stellata sayılabilir.
Gül yetiştiriciliği nasıl yapılır?
Dikilecek gül fidanları ısısı yüksek olan,
do yapmayan, kırağı olmayan, çiçeklenme

döneminde çiğ yapan yerlere dikilir. Toprak
isteği humuslu, kireçli, tınlı, geçirgen ve derin
olur. Özellikle içindeki demir olan, killi kumlu,
bol gübreli, kırmızı topraklarda iyi verim
alınır. Gül türlerinin hepsi, tohumdan, çelikle,
aşılama, daldırma yöntemlerinden biriyle
üretilir. Genellikle çelikle üretilen güller vardır.
Ancak her tür gül çelikle üretilemez. Ağustos
Eylül ayları çelikleme alınan dönemdir.
Çeliklerin üstündeki yapraklar gözler
bozulmadan makasla kesilerek, gölgeye
hazırlanan köklendirme tavaları içine iki göz
dışarıda kalacak biçimde onar cm aralıklarla
dikilir. Yabancı otlara, sulamaya, toprağına
dikkat edilerek, çelikler köklendirilir. Mart
ayı geldiğinde çelikler tavalardan alınır ve
yerine dikilir. Gül fidanı dikilen yerin derinliği
ortalama 60 cm, genişlik ise 40X50 cm kadar
olmalıdır. Mümkünse dikilecek yer en az
1-1,5 ay evvelden açılmalıdır.
Gül yağı, gül deyince akla gelen ilk şey
hoş kokusudur. Rengarenk çeşitlere sahip
olan gül, kokusu haricinde çok daha
farklı özelliklere sahiptir. Gül çok güçlü bir
dengeleyicidir. Gül yağı kullanımında başka
yağlardan yardım alınmalıdır. Taşıyıcı yağlarla
inceltilerek kullanılması daha uygundur. Gül
yağı özellikle sızma zeytinyağıyla inceltilerek
kullanıldığında faydalarından en etkili şekilde
yararlanılabilir.
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USKUMRU
Ülkemiz denizlerinde görülen ve bazı balık
türleriyle sık sık karıştırılan uskumru balığı,
yüksek miktarda omega-3 olarak bilinen balık
yağı içeren türlerindendir. Lezzetli olmasıyla
bilinen balığın yağlı olduğu zaman tüketilmesi
daha uygundur. Yağ oranı yaşadığı suya göre
değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle Ege
Denizi’nde avlanan uskumru balıkları daha
lezzetlidir ama yanlış avlanmalar sonucunda az
rastlanır hale gelmiştir. Bu nedenle Norveç’ten
ithal edilen uskumru ülkemizde geniş bir
pazara sahiptir. Uskumru balığı 2013 yılında bir
dönem yenilebilir balıklar listesinden çıkartılmış
ve avlanması yasaklanarak, üremesine fırsat
tanınmıştır.
Ege Denizi’nde çıkarılanlar daha lezzetli
olsa da genelde Marmara Denizi’nde
yetiştiğinden boğazın incilerinden biri olarak
kabul edilir. Çok faydalı balık türlerinden biri
olan uskumruyu doğru zamanında bol bol
tüketmek gerekiyor. Özellikle hamile ve emziren
kadınların, çocukların haftada iki kez tüketmesi
önerilmektedir. Her ne kadar zor olsa da yerli
uskumru bulup tüketmeye çalışmak da önemli
detaylardan bir tanesidir.
Ülkemiz denizlerinde görülen ve bazı balık
türleriyle sık sık karıştırılan uskumru balığı,
yüksek miktarda omega-3 olarak bilinen balık
yağı içeren türlerindendir. Lezzetli olmasıyla
bilinen balığın yağlı olduğu zaman tüketilmesi
daha uygundur. Yağ oranı yaşadığı suya göre
değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle Ege
Denizi’nde avlanan uskumru balıkları daha
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lezzetlidir ama yanlış avlanmalar sonucunda az
rastlanır hale gelmiştir. Bu nedenle Norveç’ten
ithal edilen uskumru ülkemizde geniş bir
pazara sahiptir. Uskumru balığı 2013 yılında bir
dönem yenilebilir balıklar listesinden çıkartılmış
ve avlanması yasaklanarak, üremesine fırsat
tanınmıştır.
Ege Denizi’nde çıkarılanlar daha lezzetli
olsa da genelde Marmara Denizi’nde
yetiştiğinden boğazın incilerinden biri olarak
kabul edilir. Çok faydalı balık türlerinden biri
olan uskumruyu doğru zamanında bol bol
tüketmek gerekiyor. Özellikle hamile ve emziren
kadınların, çocukların haftada iki kez tüketmesi
önerilmektedir. Her ne kadar zor olsa da yerli
uskumru bulup tüketmeye çalışmak da önemli
detaylardan bir tanesidir.
Uskumru balığının içinde bulunan Omega-3,
fosfat ve B12 vitamini; algı yeteneğinin ve

SU DÜNYASI

beynin güçlenmesine doğrudan etki
etmektedir. Beynin gelişmesine katkı
sağlayan bu üç bileşimi bol miktarda
sunan uskumru kalp damar sağlığı için
de çok faydalıdır. Kolesterole neden
olmayan uskumru kalbin ve damarların
korunmasına, kalp hastalıklarının
önlenmesine yardımcı olur. Besin değeri
dolayısıyla uskumru günlük hayatınızda
zinde olmanız, enerjik hissetmeniz için
ideal bir seçimdir. Hafızanın güçlenmesine
katkı sağlamasında içindeki kolin etkilidir.
Göz ve cilt sağlığı için de haftada iki
kez uskumru tüketilmesi önerilmektedir.
Kansızlık ve demir eksikliği gibi insanı
yıpratan rahatsızlıklarda da uskumrudan
faydalanılabilir. Uskumru besin öğeleri
yüksek olduğu için vücudun bağışıklık
sistemini güçlendirmek konusunda da etki
eder. Böylece çoğu kanser türüne karşı
koruyucu etkisinin varlığından söz edilebilir.
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ÇİZGİ ROMAN
CİZGİ
Gazete, dergi, kitap gibi basılı bir
ortamda çizim dizileri aracılığıyla anlatılan
öykülere çizgi roman denmektedir. Çizgi
romanda anlatımın ağırlığı daha çok
çizimlerdedir, ama yazı da, konuşma ve
düşünme balonları içinde buna katılır.
Ayrıca kısa açıklamalar, ünlem sözcük
ve imleri de kullanılır, böylece resimle
yazının birbirinden ayrılmaz bir bütün
oluşturduğu bir anlatım biçimi ortaya
çıkar.
Çizgi romanda çizgiler gerçekçi ya da
karikatürleştirilmiş, öyküler de gerçekçi
ya da gerçek dışı olabilir. Öykü bir kerede
bitebileceği gibi, birkaç dizi boyunca
da sürebilir. Önemli olan bunların çizgi
romanın bilinen, tanınan kahramanlarının
başından geçiyor olmasıdır. Çizimlerin
içine yerleştirildiği kareler, öykünün
aşamalarını belirler. Öykülerde kullanılacak
kare sayısı çizgi romanın yayımlandığı
ortama göre 3-4 ile 12-15 arasında
değişir. Karelerin sayısı ve düzenlenişi
çizimleri olduğu kadar, öykünün konusunu
da etkileyen önemli bir öğedir.
Çizgi roman hem biçimi ve yapısı, hem
işlevi açısından en çok masala benzer.
Her ikisinde de kahramanlar yaşlanmaz,
ölmez; hayvanlar, bitkiler insan gibi
konuşup davranır; olağan dışı olaylar
geçer, doğaüstü güçler kahramanların
yardımına yetişir. Bu özellikleriyle çizgi
roman masal gibi biraz eğlendirir,
biraz ders verir; saniyeleşmiş çağda
masalın yerini almıştır denebilir. Çizgi
roman önceleri önemsenmemiş hatta
hor görülmüştür. Ama daha sonra, en
az sinema kadar etkili bir anlatım türü
olduğu anlaşılmıştır. Gerek çizim, gerek
öykü konusunda küçümsenemeyecek
düzeyde sanatçılar yetiştirmiş olması, çizgi
romanın bağımsız bir yaratı alanı olarak
görülmesini sağlamıştır.
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Zagor, bir çizgi roman kahramanı. 1961 yılında
Mister No’nun da senarist ve çizerleri olan Sergio
Bonelli ve Gallieno Ferri tarafından yaratıldı ve ilk
kez okuyucu ile buluştu. ‘’ZAGOR’’ milyonlarca
genci peşinden sürüklemiştir. Yazarlar
maceraların 1820 ile 1840 yılları arasında
geçtiğini söylerler.Küçük yaşta öksüz kalmış.
Hayatını hayali bir ormanda barış ve düzene
adamıştır.Etkiliyici bir kostümü ve savaş çığlığı
olan hayali bir kahramandır. Dostları, herkesten
önce gelen,doymak bilmeyen ama kibar olan
Meksikalı ‘’Çiko’’ gelir.Gözlüklü büyücü,kan
kardeşi Tonka,dedektif Batterton bir de gitarist
silahşör Gitar Jimdir. Düşmanları, İçlerinde en
tehhlikesi olan,çılgın bilimadamı Helligen’dir.
Ayrıca vampir Rakosi, Druid Kandrax, Super
Mike ve kötü ruh Wendigo’da sayılabilir

Zagor ABD’nin Darkwood ormanında yaşar.Zagor
küçük bir çocuk iken anne ve babası Salomon
Kinsky tarafından kıştırtılan Kızılderili kabilesi
tarafından öldürülür. Sonra Zagor nehre atlar ve
kaçar.Onu avcı Fitzy bulur. Fitzy, Zagor’u büyütür.
Avlanmayı ve balta fırlatmayı öğretir.Yıllar boyu
sadece ailesinin intikamını almak için yaşar.Bir
gün düşmanlarının yerini öğrenir ve evden ayrılır.
Fakat daha sonra babasını eski bir subay olduğunu
öğrenir.Babası kızılderililere karşı birçok katliam
yapmıştır.Bunun öğrendikten sonra bu durumu
telafi etmek için kendini bu konuya adar.
Gençleri hikayeleriyle kendine bağlayan Zagor’un
yaratıcısı Gallieno Ferri,87 yaşında hayata veda
etmiştir
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TEKNOLOJİ

DRONE’LAR GELDİ
HAVA TRAFİĞİ ŞENLENDİ
DRONE NEDIR?
HANGI ALANLARDA KULLANILABILIR?
İnsansız hava aracının küçük bir protatifi olarak bahsedebileceğimiz dronelar,
boyutları bir bozuk para hacminden, bir kapı büyüklüğüne kadar çıkabilmekte.
Genel çalışma prensibi kanatlarında bulunan dört pervanenin çalışması ile
birlikte, bir itme gücü doğuruyor ve gövdenin bu şekilde havalanmasını
sağlıyor. Neden dört pervane diyebilirsiniz? Bunun sebebi tamamen dengeleme
ile alakalı bir durum. Kumandasında, sağa sola yukarı aşağı gitme özellikleri
bulunan bu mini helikopterlerin hangi iki pervanesi, istenilen tarafa doğru
simetrik şekilde hafifçe bükülürse, drone o tarafa doğru harekete geçiyor.
Pervanelerin güçleri kısıldığında, irtifa kaybediyor yani alçalıyor, yükseltildiğinde
ise irtifa kazanıyor yani yükseliyor.
Biraz daha gelişmiş versiyonları, doldurabilinir pil ya da mini akülü drone
modelleridir. Genelde bunlar wi-fi bağlantısı ile çalışmakta olunup, 100metre
karelik bir alanda rahatlıkla kullanılabilir özelliktedir. Çoğunun altında
mini bir kamera mevcuttur. Bununla, istenilen bir bölgedeki alan tepeden
çekilebilir. Çok hafif olmak kaydıyla, yanlarında ufak parçaları da taşıyabilme
özelliğindedir. Genelde bu modelleri büyükler, eğlence amaçlı ve bir yerin
amatör mini tanıtımını çekme amaçlı tercih ederler.
Daha gelişmiş modelleri GPS bağlantısı ile kontrol edilebilme özelliğine
sahiptir. Bu grupta da, mini akü, benzin ve jet yakıtı ile çalışan dronelar
görmek mümkündür. Gelişmişliği en düşük olan doldurabilir aküye sahip GPS
kontrollü droneların pek çoğunun altında gelişmiş HD kalitede çekim yapan
bir kamera bulunmaktadır. Profesyonel belgesel, film çekimleri gibi alanlarda
kullanılmaktadır. Yakıt ile çalışan modelleri genelde askeri sistemlerde, bazı
bölgelerde ürün sevkiyatlarında kullanılabilmektedir. Gelişmiş modellerine askeri
sistem ya da daha farklı sistemlerin entegre edilmesi de mümkündür. Kullanım
amacına göre farklı entegrasyonları bu dronalarda görmek mümkündür
Gelelim en küçük Dronelar Boyutları bir bozuk para hacmi kadar olan bu
Dronelar, ağırlıklı olarak bazı istihbarat birimlerinde, böcek olarak kullanılır.
Pervaneleri o kadar gelişmiştir ki, minimum seste çalışırlar. Bazılarının
üzerlerinde mini bir mikrofon ya da kamera bulunur ve girdiği ortama ses ve
görüntü kaydı yapar. Sessiz çalışması fark edilmesini imkansız hale getirir. Bu
modellerin gelişmişleri özel bir güç kaynağı kullanır
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SANAT

SANATIN RENGİ; RESİM
KLASIZM
Rönesans sanat geleneklerine uygun resim yapma anlayışının hakim
olduğu bir sanat akımıdır. Perspektif, ölçü, plan, kompozisyon ve
ışık-gölge gibi ana kurallara bağlı kalınarak daha çok realist anlamda
resim yapma olarak tanımlanabilir. Klasizmin temel öğeleri kendi içinde
soyluluk, akılcılık, uyum, açıklık, sınırlılık, evrensellik, idealizm, denge,
ölçülülük, güzellik, görkemliliktir. Yani bir eserin klasik sayılabilmesi
için bu özellikleri barındırması gerekmektedir. Kısaca klasik bir eser,
bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. Klasizm
temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasizm bir bakıma
aristokrasinin akımıdır.
Bu akımın başlıca temsilcileri;
• Leonardo daVinci,
• Michelangelo Buonarroti ve
• Raffaello’dur.
BAROK
17. yüzyılın başında Avrupa’da yepyeni bir sanat üslubunun doğduğuna
tanık olunur. Bu yeni üslup, Rönesans üslubundan ayrı, hatta ona
tümüyle karışt bir sanat üslubudur. Sanat tarihçileri, yalnız resim,
heykel ve mimarlığı değil, diğer sanat dallarını da kapsayan, temelde
Rönesans’tan farklı, yeni bir dünya görüşüne dayanan bu üsluba
“Barok Sanat” adını vermişlerdir. Barok sözcüğü, Portekizce “Barucca”
sözünden gelir. Portekizce’de garip biçimli, eğri-büğrü incilere verilen bu
küçültücü ad, aradan yüzyıl geçtiği halde Rönesans ilkelerine bağlılıkta
direnen tutucu kişilerce konulmuştu. Barok döneminde resimler hem
duvar, hem de tuval üzerine yapılmaktaydı.
Bu akımın en büyük ustaları;
• Caravaggio,
• Rubens,
• Rembrandt,
• Valezquez’dir.
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NEOKLASIZM
18. Yüzyılda, sanatta bir takım yeni gelişmeler kendini
göstermiştir. Örneğin sanatçılar için tabiat, aile, aile hayatı,
iyilikseverlik gibi çeşitli duyguların sanatçıları ilgilendirmesi ve
bu konuların ele alınıp işlenmesi, bu gelişmelerin kayda değer
bir bölümüdür. Fransa’da doğan bu anlayış, Sanat Tarihi dilinde
“Neo-Klasik Dönem” olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde, eski
Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle
Barok Sanatı’nın aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir.
Neoklasik resmin teknik özellikleri; ışığın getirdiği etkilerden
uzak, perspektif ve derinlik aramayan, arka plana ağırlık veren
-keskinleşen- çizgilerdir.
Bu akımın en büyük ustası Jacques Louis David’dir.
EMPRESYONIZM
İzlenimcilik anlamına gelen empresyonizmde sanatçılar dış
dünyaya ait olanı; ışığı, renkleri, tepkileri, hüzünleri işlemekte
ve yakalanan anlık konuları resmetmektedir. Bu akım ışık ile
resim yapma olarak tanımlanmaktadır. İzledikleri temel kaynak
güneştir. Konu ışık yansımaları arasında kaybolmuştur. 17.
yüzyılda doğan Barok üslup, hayli değişmiş olarak 18.yüzyılda
da varlığını sürdürmüştür. Barok sanatın gölge-ışık karşıtlığına
dayanan çarpıcı, içe işleyici dramatik etkisi giderek kaybolmuş
ve yerini daha yumuşak bir üsluba bırakmıştır. Bu dönemde
ressamlar, atelyelerin loş ortamından çıkıp güneş ışığı altında
resim yapmışlardır.
Bu dönemin en önemli temsilcileri;
• Claude Monet,
• Auguste Renoir,
• Vincent van Gogh,
• Paul Cezanne,
• Toulouse Leatrec,
• Alfred Sisley,
• Camille Pissarro’dur.
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SANAT
KÜBIZM
Kübizm, 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır.
Kübizm’de nesneler parçalanıp, ayrıştırılır ve tekrar düzenlenir.
Sanatçı objeyi tek noktadan bakarak resmetmek yerine, pek çok
noktadan bakarak objeyi daha geniş bir baglamda gözler önüne
serer. Genelde yüzeyler, hiçbir tutarlı derinlik duygusu gözetmeden,
görünüşte rastgele köşelerde kesişir. Arka fon ve figür, kübizmin
karakteristik özelliklerinden olan belirsiz, sığ alanı yaratabilmek için
birbirinin içine işlemiş olarak yer alır.
Kübizm, Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından 1907
yılında başlatılmıştır. Picasso ve Braque, fovistlerden (fovizm),
Afrika heykelinden, ressam Paul Cezanne, ve Georges Seurat’tan
etkilenmiştir. Kübizm, 1910 yıllarında iyice yaygınlaşmıştır.
SÜRREALIZM
Sürrealizm (Gerçeküstücülük), 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da
ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın
yol açtığı yıkım karşısında, dehşete kapılmış, akılcı tutuma karşı
tavır alarak, bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardı.
1924’te yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde düşüncenin
aklın denetimi olmadan ve ahlâk gibi engelleri hiçe sayarak, ortaya
konmasını savundular. Yapıtlarında nesneleri alışılmamış biçimlerde
betimleyen Gerçeküstücü sanatçılar, çoğunlukla düşlerin gizli
dünyasını dile getirmeye çalıştılar. Bazen de nesneleri kendi doğal
ortamlarından çıkartarak şaşırtıcı, düşsel bir ortama taşıdılar.
Gerçeküstücülük Akımı’nın Belçika’daki en önemli temsilcisi olan
René Magritte (1898-1967) akıl ile akıl dışı arasındaki çizgiyi yok
eden resimler yaptı. Bacakları kadın, üstü balık bir denizkızı; kartal
tepeli bir buzul, eğik Pizza Kulesi’ni destekleyen bir kuş tüyü
çarpıcı tablolarında yer alan ilgi çekici görüntülerdendir. 1920’den
başlayarak, Gerçeküstücülerle ilişki kuran İspanyol ressamı Ruan
Miro (1893-1983) beklenmedik biçimler ve renkler kullandı.

a
Resimlerinde yer alan kadın, kuş, yıldız gibi kendine özgü
biçimlerdeki motiflerle düşsel görüntüler yarattı. Bu büyülü
motiflerle çocuksu bir dünya kurdu. Gerçeküstücülük Akımı’yla
neredeyse özdeşleşen, Salvador Dali’nin (1904 -1989) anılarından
ve düşlerinden esinlenerek yaptığı resimlerinde eriyip akan saatler,
gövdesinde çekmeceler taşıyan insanlar, boşlukta uçan eşyalar yer
alır.
KONSTRUKTIVIZM
20. y.y. ikinci on yıllık süresi içinde aktif olan önemli bir sanat
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hareketidir. Hareket Rusya’da doğmuş ve 1917 devrimini muteakiben etkinlik
göstermiştir. Yeni doğan bu dünya düzeni içerisinde sanatçının bir mühendis ve bir
bilim adamı olduğunu kabul eden bu harekete bağlı sanatçılar yeni kurulmakta olan bir
düzenin yeni kurallara ihtiyaç duyduğuna inanmaktadır.
Sanat tarihi icerisinde bu akıma bağlı olarak şekillenen en ilginç eser bir proje olarak
kalan 3.Enternasyonale anıtıdır. Geleceğe dönük eser olarakta ünlenen bu eser uzay cağı
dinanizmine uygun bir düşüncenin ürünü olup masif bir spiral olarak teşkilatlandırılmıştı.
İçinde bir silindir, bir kup, bir küre asılı olup, çesitli mimari mahalleri ihtiva edecekti. Bugün
ayakta kalan en önemli konstruktivist eser ise Moskovadaki, Lenin’in mozolesidir.
• Vladimir Tatlin (1885 - 1953)
• Alexander Rodchenko (1891 -1977)
• El Lissitzky (1890 - 1941)
• Naum Gabo (1890 - 1977)
SUPREMATIZM
1913 de bir tavir olarak Rusya’da dogan akim; cagin mekanik dogasina uygun bir
karaktere sahiptir. Doga goruntulerinin taklitini reddederek, geometrik formlarin
temelini teskil ettigi bir ifadeselligi yeglemekteydi. Geleneksellesmis anlatim bicimlerini
reddederek, yeni gercekleri yakalmaya calisiyordu. bu geometrize gercekler doganin
kaosu icerisinde insanin yucelisini sembolize eden temel elemanlar olarak dogal olgular
icinde bulunmayan goruntulerle uygulandi.
ABSTRE EKSPREYONIZM
Ekspresyonizmin uzantisi olarak 1940 yillarin sonunda dogan bu akim 1950yillari icinde
gelismis olup, 1960 ve 1970 yillarinda etkisini yogun bir bicimde gostermistir. Dogmatik
olmaktan cok arastirmaci bir tutum sergileyan bu hareketin metafizik sanrilara duydugu
alaka belirgindir. bilnc ve bilincsizlik arasindaki karsitliga onem vererek derin seviyelere
inmeyi hedeflemislerdir. zitliklarin butunlugu icinde otomatik yaratima onem vermesi
surrealist akimlardan aldigi etkilerle baglantilidir.
KINETIC ART
Hareketin tasviri anlayışından yola çıkan bu harekete konstruktivizmin etkisi büyük
olmuştur. Eserleri hareketin kendisiyle değil hareket etkisi yapmasıyla ilgilidir. Kinetic sanat
için özgün etki eserin karşısında hareket eden seyirciden kaynaklanmaktadir. Seyirciler
eseri elleyebileceği gibi onu hareket ettirebilir. Geleceğe yönelik tavrı ile futurizmdende
etkilenen bu akım farklı olan hareketi biçimsel bir şekilde değil de bizzat hareketli bir
nesne biçiminde ifade eder. 1950 yıllarında gelişim gösteren bu sanat akımı dört tip
olarak ele alınır. 1. gerçekten hareketli 2. izleyicinin hareketiyle hareketlenen 3. ışık
yansıması yapanlar 4. izleyenin katılımını gerektirenler
• Naum Gabo (1890 -1977)
• Alexander Calder (1898 - 1976)
• Josef Albers (1888 - 1976)
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MÜZİK

Caz

CAZ MÜZIK NEDIR?
Amerikadaki Afrika kökenli siyahilerle özdeşleşmiş,
bestelenmiş eserler üzerine doğaçlama yaparak,armonik
yapısı değiştirilerek yapılan özgün bir müzik türüdür. Caz
birkaç müzik türünün biraraya gelmesiyle oluşmuştur.
CAZ MÜZIK NASIL DOĞMUŞTUR?
Caz ilk olarak Afrika’dan getirilen kölelerin
Amerika’nın güneyindeki pamuk tarlalarında ve
demiryollarında çalışırken söyledikleri şarkılardan
doğdu. Bu şarkılar genellikle kötü koşullarda çalışmak
ve yaşamak zorunda kalan kölelerin duygularını dile
getirirken bir yandan da onlara belirli birçalışma
temposu sağlıyordu. Batı kültürüne yabancı olan bu
şarkılar insan sesinin tüm çeşitliliğinin ve esnekliğinin
kullanımına imkan tanıyordu.
CAZ MÜZIĞIN GELIŞME
EVRELERI NELERDIR?
1- Ragtime: Bunun başlangıcı, eski zencilerin, çeşitli
törenlerde söyledikleri şarkılara kadar uzanır.
2- Blues: Amerikalı zencilerin çalışma sırasında
söyledikleri halk şarkıları biçimi olan Blues, cazı
meydana getiren en önemli unsurdur
3- Hot Caz: Cazın perdeye ve sahneye geçmesinden
sonra gelişen melodilerle meydana gelmiştir.
4- Cuse: Hot Caz’ın devamı ve daha olgunlaşmışıdır.
Bu gelişimle cazın karakteri kesin olarak belli olmuş,
caz bütün yönleriyle olgunlaşmış ve tamamlanmış bir
müzik haline gelmiştir.
BIR CAZ TOPLULUĞUNDA HANGI
ÇALGILAR KULLANILIR?
Trompet, trombon, klarnet, saksafon gibi nefesli
çalgılar, piyano, kontrtas, gitar ve davul kullanılır.
Keman, flüt, akordiyon, mandolin gibi çalgılar ya az
kullanılır ya da hiç kullanılmaz.
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CAZ MÜZIĞIN PÜF NOKTALARI
NELERDIR?
1- Kullanılan akorlar armonik olarak daha
inceliklidir.
2- Rock’tan farklı olarak cazda çok uzun müzik
cümleleri kullanılır.
3- İyi bir caz müziği oluşturmak için nota
hakimiyeti çok önemlidir.Zira doğaçlama çok
önemlidir.
4- Genel olarak distortion kullanılmaz.Ama
kullanıldığı zamanlar da vardır.Ve hafif bir
distortion tınısı tercih edilir.
5- Diğer müzik türlerinde genelde bir gam
üzerinden ilerlenir,cazda birden çok gam
kullanılabilir.
CAZ MÜZIĞIN TÜRLERI NELERDIR?
1- Swing
2- Bebop
3- Cool Caz
4- Hard Bop
5- Free Caz
6- Caz rock Fusion
EN IYI CAZ MÜZIK SANATÇILARI
KIMLERDIR?
1- Art Blakey
2- Billie Holiday
3- Charlie Parker
4- Charles Mingus
5- Dizzy Gillespie
6- Ella Fitzgerald
7- Duke Ellington
8- John Coltrane
9- Louis Armstrong
10- Miles Davis
11- Wes Montgomery
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PAZARLAMA

ETİYOPYA
FUARINDAYDIK..
GPD yurtdışı fuarlarına
katılımı devam etmektedir.
13-16 Ekim 2017
tarihlerinde düzenlenen
8. Addisbuild fuarına katılan
firmamız standını Etiyopya
Büyükelçisi Fatih Ulusoy
ziyaret etti.

İHRACAT & FUAR

GPD, DÜNYAYI DOLAŞIYOR

YURTDIŞI SEYAHATLER
İhracat Satış Yöneticimiz Atilla ATASOY Kuveyt’e gerçekleştirdiği seyahatte
Kuveyt Supplier bayimizi mağazasında ziyaret etti. Yıl içinde yapılan
aksiyonlar görüşülerek 2018 hedefleri paylaşıldı.Kuveyt 2018 için önemli
pazarlarımızdan biri olacak.
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İHRACAT PROMOSYON

PAZARLAMA
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GPD KURUMSALLIĞI HER YERDE AYNI
Yurtdışı bayilerimizde ürün fiyatlandırmalarında
kullanılmak üzere damla etiketler hazırladık.
Kurumsal kimliğimize uygun olarak tasarlanan
etiketlerimiz, ürün sevkiyatlarıyla birlikte
yurtdışı bayilerimize dağıtılmaya başlandı.
Katıldığımız yurtdışı fuarlarında görselliği
artırmak adına hazırladığımız roll-up banner
çalışmaları ise stantlarımıza hareketlilik
getirmesi amaçlanmıştır.
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PAZARLAMA

Markamızın bilinirliğini
arttırmak üzere
outdoor pazarlama
faaliyetlerimize devam
etmekteyiz. Yeni
hazırladığımız imaj
çalışmalarımızla yapılan
tasarımlarla bayilerimizin
araçlarını giydirdik.
Böylece GPD hizmetleri
sahaya aktarılırken
markamızda kullanıcıların
dikkatine sunuluyor.
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BAYİ ZİYARET

GPD YOLLARDA...
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SATIŞ SONRASI
SATIS
SARANDER YAPI
BURSA
1989 yılında Bursa’ya gelerek inşaat tadilat ve
sıhhi tesisat işine başlayan Salih Yalçınkaya,
uzun yıllar bu sektörde Bursa’nın birçok
bölgesinde hizmet verdikten sonra 2006
yılında Sarander Yapı’yı kurmuştur. Bu tarihten
sonra oğulları Mehmet ve Cemil Yalçınkaya
işin başına geçmiştir. Sonrasında Şeref Özer ile
kurulan ortaklık ise günümüze kadar devam
etmiştir. Malzeme satış tadilat ve taahhüt
işlerine ağırlık vererek birçok projeye imza
atan Sarander Yapı, Koçtaş ve Leroy Merlin
gibi yapı marketlere iş partnerliği yapmıştır.
Sürekli kendini yenileyen modern çağın
gerektirdiği makine parkurunu ve personellerini
artırarak iş hayatına devam etmektedir. Şu
anda bünyesinde inşaat, tadilat, dekorasyon
ve tesisat ekipleri bulunduran Sarander Yapı
daha çok okul hastahane otel gibi kurumlarla
çalışarak bu konuda bursada söz sahibi
olmuştur. 500 m2 mobilya imalathanesi
bulunan Sarander Yapı, GPD markasıyla daha
da ivme kazanmıştır. 2011 yılından bu yana
GPD Bursa Servisliğini ve tüm stand imalatlarını
yapmaktadır. GPD ailesinin bir parçası olmayı
kendisine bir şans gören Sarander Yapı bu
alanda da daha ileriye gitmeyi hedeflemektedir.

Mehmet Yalçınkaya

Cemil Yalçınkaya ve ekibi

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
AYDIN - KUŞADASI
ADIYAMAN - KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR - EDREMİT
BATMAN
BARTIN
BOLU
BURSA - NİLÜFER
BURSA - İNEGÖL
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR - KAYAPINAR
DİYARBAKIR - BİSMİL
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR
GİRESUN
GAZİANTEP
İSTANBUL - ANADOLU
İSTANBUL - SİLİVRİ
İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA
İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL - ESENYURT
İSTANBUL - KARTAL
İSTANBUL - ÜSKÜDAR
İSTANBUL - BAĞCILAR
İSTANBUL - BAKIRKÖY
İSTANBUL - KADIKÖY
İSTANBUL - KAĞITHANE
İSTANBUL - MALTEPE

NİDA TESİSAT
DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT
ŞAMPİYON ISI TESİSAT
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT
YÖRÜKOĞLU ELK. VE SIHHİ TESİSAT
YENİ YAPI MAKİNE LTD.ŞTİ.
ARAS GRUP
YILDIZ SIHHİ TESİSAT
POLATSAN DOĞALGAZ
ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ
ARTES TİCARET TESİSAT
SARANDER YAPI İNŞAAT
KMT MEKANİK
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

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
0532 569 82 90
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
0541 874 44 84
0532 171 14 72
0537 737 59 10
0530 373 56 66
0533 957 81 38
0507 303 95 96
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

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
0256 622 09 31
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
0224 711 18 84
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

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 - KARŞIYAKA
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
SİVAS
SİİRT
TEKİRDAĞ - ÇORLU
TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ - HAYRABOLU
TEKİRDAĞ - MERKEZ
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA
YOZGAT
YOZGAT -SORGUN
ZONGULDAK - K.EREĞLİ

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
ÖZLEM DOĞALGAZ YAPI TES HIRD
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

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
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
0544 370 34 15
0542 338 89 00
0532 403 89 10
0538 962 20 38

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
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

Bambu
Keyfi

»» Yağmur ve şelale
akış özelliği
»» Masaj etkili 6’lı akış
jetleri
»» Termostatik
yönlendirme
sistemi

