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Kapak Görseli : TAURO LAVABO BATARYASI

Yine dopdolu bir içerik
ile sizlerleyiz....
Değerli

Okurları,

2018’in ortalarına geldiğimiz bu zamanlarda dopdolu bir
içerik ile çıkarttığımız dergimizin kapağında sizleri Tauro
Lavabo Bataryası ile karşılıyoruz.
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Yönetim bölümümüzde Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Aret Polat’ın “Şirketlerde Sistem Yaklaşımı”,
konulu yazısı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Kamer Polat’ın
“Müşteri ile İletişim” konulu yazısını, Nokta bölümünde
Etka Yapı - SAMSUN ve Çağdaş Isı - İSTANBUL
bayilerimizi tanıtıyor ve ilgili bayilerimizin vizyonlarını
GPD’ye bakışlarını sizlerle paylaşıyoruz.
GPD’nin yeni ürünlerini tanıttığımız Vitrin bölümü ve
hemen peşinden gelen Alzheimer hastalığını anlattığımız
Sağlık bölümlerinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz.
Baharat sayfasında eşsiz tadıyla Köri’yi tanıtırken,
Moskovayı keşfedeceğiniz Gezi bölümü ile
görmediğiniz yönleriyle size şehri anlatmak istiyoruz.
Botanik bölümündeki Begonvil tanıtımının yanı sıra
Sanat bölümümüzde Ebru sanatının inceliklerini
öğrenebileceksiniz. İmam Bayıldı yemeği tariﬁni
alacağınız Mutfak bölümümüzün hemen arkasından da
Lagos balığının bilinmeyenlerini okuyabileceksiniz. En
güncel pazarlama aksiyonlarımızı anlattığımız Pazarlama
Dünyası ve Teknik Servis bilgilerimizi de bir solukta
okuyacağınızı umuyoruz.
Sıcacık yaz mevsiminde yapacağınız seyahatlerde
dergimizin de en iyi yol arkadaşlarınızdan biri olması
temennilerimizle...

Sertaç Südütemiz

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

Temmuz 2018

Yayın Türü:
Yerel Süreli
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YÖNETİM

ŞİRKETLERDE
SİSTEM YAKLAŞIMI

Hayatın her alanında insanlar hedeﬂerine ulaşmak için ya bir
bütünün parçası olurlar ya da belirli ögeleri birleştirir bir bütün
kurarlar. Bir futbol takımına en iyi futbolcuları da alsanız takım
başarılı olamayabilir. Tek bir nota iyi bir ses verirken birçok nota bir
araya gelince kötü bir melodi çıkabilir. Şirketlerde de kişilerin tekil
olarak başarılı olmaları yetmez. Bütünün toplam başarısı bireysel
başarıdan üstündür. Ama her çark aynı şekilde çalışmaz ise başarılı
çalışanda motivasyonunu kaybeder ve sistem işlemez. İşte sistem
birbiri ile etkileşim içinde bulunan ve alt bileşenleri olan yapıya
verilen isimdir.
GPD fabrikadan satış pazarlamaya her aşamada sistem yaklaşımını
kendisine ana ilke edinmiştir. Aret Polat” GPD içinde her bölüm
bağımsız da olsa birbiri ile etkileşim içindedir. Örneğin depo iyi
işlemez ise satış başarılı olamaz, ya da ﬁnans iyi de işlese üretim
deki hatalar toplam üzerinde negatif etki yapar. Biz her bölümü
birbiri ile entegre ederek, bir bölümün çıktısının diğer bölümün
girdisi haline gelmesine özen gösteriyoruz. Bir parça bir bütünü
kendisinden daha fazla etkiler. Şirketi bir puzzle gibi tane tane
birleştirip sonuçta güzel bir resim elde ediyoruz”.
GPD şirket içinde bilgisayar sistemlerini en etkili şekilde kullanıyor.
Tüm veriler bilgisayar sistemi içinde, istendiği zaman geriye dönük
sorgulanan ve karar almaya veri teşkil eden bir yapıda saklanıyor.
GPD sistemi çevresi ile de etkileşim içinde açık bir sistem. Sürekli
kendini yeniliyor.

Aret Polat

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Aret Polat “Sisteme uyum sağlamak istemeyen mevcudu savunan
kişileri önce eğitiyoruz. Eğitim sonrası halen verimlilik yok ise
aramızdan ayırarak yeni personel ile yolumuza devam ediyoruz.
Kişiye göre iş değil sisteme göre çalışan prensibi bizim için çok
önemli”
GPD modern yönetim sistemlerine uyumu ve enerjik kadrosu ile
daha uzun yıllar sektörde olmaya devam edecek.
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YÖNETİM
BÜTÜN,
PARÇALARIN
TOPLAMINDAN
FAZLADIR.

Aristo
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YÖNETİM

MÜŞTERİ
İLE İLETİŞİM

İletişim, konu ne olursa olsun iş hayatının en
önemli anahtarı. Hangi sektörde olursanız
olun gerek çalışanlarınız ile gerekse
müşteriniz ile iletişiminiz doğru değilse başarılı
olmak sürprizlere kalıyor. İyi bir iletişimin ana
odağı ise samimiyet. Firmalarda çoğunlukla
kurumsal iletişim departmanları olsa da çoğu
zaman müşteriye tam dokunamıyor. Aile
şirketleri ise bu konuda daha avantajlı.
Kamer Polat “Biz hem çalışanlarımızla hem
de müşterilerimizle aile gibiyiz. İş dışında da
sevinçlerimiz ve sıkıntılarımızın farkında olup,
birbirimizi anlıyoruz. Müşteriye dokunuyoruz.
Bu bazen bir düğünde bazen bir doğum
gününde olabiliyor. Satış, sipariş bu iletişimin
içinde yer almıyor. Aile içinde ortak hedeﬁn
gerçekleşmesi şeklinde doğal olarak
gelişiyor”.
“İletişim de dinlemenin ve empatinin
önemini biliyoruz. Ortak hedeﬂerimize hem
müşteri hem de çalışanlarımızı odaklarsak,
toplam faydayı elde etmek zor olmuyor.
Biz müşterilerimizi memnun etmek,
çalışanlarımızı da gurur duyacakları bir
ﬁrmada olmalarını sağlamak için varız.”

Kamer Polat

GPD aile sıcaklığını iş yaşamında her geçen
gün daha çok yansıtarak büyümeye devam
ediyor.

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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YÖNETİM

SAMİMİYET VE
SADAKATTEN
YOKSUN BİR İNSAN,
ANLAŞILMAZ
BİR VARLIKTIR; VEFA
VE SAMİMİYET,
İLK PRENSİPLERİNİZ
OLMALIDIR...

Konfüçyüs
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NOKTA

Etka Yapı - SAMSUN

90’lı yılların başından
itibaren inşaat-yapı
malzemesi sektöründe
faaliyet göstermenin ve
GPD ﬁrması ile ana bayilik
alanında uzun yıllardır
ortak hareket etmenin haklı
gururunu yaşıyoruz.
Temay Grup / Etka
Yapı olarak bu alanda
belirlediğimiz ve her an
uygulamakta olduğumuz
stratejilerimiz sayesinde
daha nice yıllar GPD
ile yolumuza devam
edeceğimize ve karşılıklı
çok büyük kazanımlar elde
edeceğimize olan inancımız
tamdır.
Adem İpçi
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NOKTA

Çağdaş Isı - İSTANBUL

1991 yılında kurulan ﬁrmamız
Endüstriyel Tesisat Malzemeleri
konusunda faaliyet göstermektedir.
Alarko, Duyar Vana, DAF, Pakkens, Ekpaş
gibi ﬁrmaların bayiliğini yapmaktayız.
Birçok bayi ve ﬁrma ile de bayi ve satıcı
ilişkisi içinde çalışmaktayız.
Şimdiye kadar müşterilerimize azami
ölçüler hizmet etmeyi ön planda tuttuk.
Bundan sonra da bu anlayışımızı devam
ettirmemiz gerektiğinin bilinci içindeyiz.
GPD ile uzun yıllardır çalışmakta olup
bu zamana kadar çalışmalarımız devam
etmektedir. Bundan sonraki yıllarda da
bu ilişkinin devam edeceğine emin olarak
çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Hayrettin Yeniad ve Orhan Tenik
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VİTRİN

GPD, ÜRÜN GAMINI

BÜYÜTÜYOR
GPD ürün gamına eklediği yeni ürünler ile yoluna devam ediyor.
Her üründe tasarım ve fonksiyonelliği bir arada müşterilerine
sunan GPD, duş sistemlerinden eviye bataryalarına kadar geniş bir
skalayı ürün gamına dahil etti.
Uygun ﬁyatlı duş sistemi arayan müşteriler için DST19-2 ve
DST19-3, altın görünümlü PVD duş sistemi arayan müşteriler için
DST27-A, DST28-A ve DST29-A ürün gamına eklendi. Kuğu tip
kare ve silindirik döner borulu lavabo bataryaları İris, Ritmo ve
Tulio serilerine eklendi. Ankastre ürünler ve tamamlayıcı parçalar
yenilendi.

DST 27-A

DST 27

DST 19-2

DST 19-3

Eviye bataryalarına, evlerde bir sorun teşkil eden pencere önü
eviyeler için özel geliştirilen bir batarya eklendi. MPN70 Espina
Pencere Önü Eviye bataryası özel hareket eden borusu ile pencere
önünde de rahatça kullanılabiliyor. MES70 Espina Spiralli Eviye
Bataryası ise üstten kumandalı sprey jet özelliği ile mutfaklarda
konforu geliştiriyor.
RDY23 Termostatik köşe radyatör vanası ise evlerdeki oda
sıcaklığını sabitlemek için en modern çözüm.
GPD yeni ürünleri ile müşterilerine sürekli yeni çözümler sunuyor…
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DCD 01

DCD 02

MAD 105

MAD 85

SAG 10
DST 28 -A

MPN 70
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DST 29 -A

DST 29

MTL 130

MTL 135

MTL 85

RDY 23
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SAĞLIK

ALZHEİMER
Alzheimer nedir?

Halk arasında bunama olarak bilinen
Alzheimer hastalığı, hafızayı etkileyen yakın
zamanı hatırlayamama ile başlayan; zamanı
ve bulunduğu yeri unutma, karıştırma,
günlük yaşam kalitesinde bozulma ile
seyreden yüzde 5 genetik özelliği olan,
tedavi edilebilen, yalnız şifa sağlanamayan
bir hastalıktır.
Dilimizde sık kullanılan bunama, demans
kelimesi; Latince zihin anlamına gelen mens
kelimesinden türemiştir. Demans zihin
yitirilmesi anlamına gelir. Alzheimer hastalığı
demans tanımının yüzde 66’sını teşkil eder.
Hastalık sürecinde haﬁf kişilik değişikliği,
uyku bozukluğu, aşırı hareketlilik, depresyon
görülebilir. Uyku bozukluğunun en sık nedeni
kötü uyku düzenidir. Çoğu hasta zamanlama
hislerini kaybeder ve uyku zamanını geldiğini
fark etmez. Kısa zaman yatakta kaldıktan
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sonra kalkarlar. Hastanın gündüz uyumasının
engellenmesi ve düzenli saatlerde yatağa
yatmasının sağlanması uygundur.
Alzheimer, başlangıçta depresyon ile
karşımıza çıkabilir. Bu sebepten hem
depresyon hem de Alzheimer tedavi
edilmelidir. Alzheimer hastalarında sıkıntıların
görülmesi doğaldır. Hastaya güven verilmeli,
gün içinde rutin program hazırlayarak aklı
bu konulardan uzaklaştırılmalıdır. Alzheimer
hastaları bazen ajitasyon, sözel veya ﬁziksel
saldırganlık, volta atmak gibi durumlar
gösterebilirler. Bu durumu tetikleyen
sebebi ortadan kaldırmak gerekebilir.
Alzheimer hastaları ileri safhalarda sık
sık hayaller görürler. Ölmüş yakınlarının
yanında olduğunu kendileri ile konuştuğunu
söylerler ve yardım edilmesini isterler.
Çocuklarını, tanımazlar veya karıştırırlar.
Onların kendilerine kötülük yapacaklarından

korkarlar. Alzheimer hastalarında idrar
tutamama, kaçırma ileri safhalarda sık
rastlanır. Uyanıkken hastayı 2 saatte 1
tuvalete götürmek tavsiye edilebilir. Gece
uygun, yatak-giyim düzeni sağlanmalıdır.
Alzheimer neden olur?

Son zamanlarda önemsemediğiniz
unutkanlık problemleriniz oluyor, zaman
ve yer kavramı ile ilgili karmaşıklıklar
yaşıyor ya da konuşurken kelime bulmakta
zorlanıyorsanız Alzheimer riski ile karşı
karşıya olabilirsiniz. Ölümle sonuçlanabilen
ciddi tablolara kadar giden Alzheimer
hastalığı, erken teşhis ve bilinçli bir yaklaşım
sayesinde yavaşlatılabiliyor.
“Alzheimer yaşlı hastalığı değildir”

Alzheimer, hastaların büyük bir çoğunluğu
65 yaş üzerinde olsa da yaşlanmanın
sonucunda olan bir rahatsızlık olarak
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tanımlanmaz. Bu hastalığa yakalanan
kişilerin yüzde 5’i 40-50 yaş civarındadır.
Bu gruptakiler “Erken başlangıçlı Alzheimer
hastası” olarak adlandırılır. Alzheimer
hastalığı, ilerleyicidir ve zamanla kötüleşir.
Diğer bir risk faktörü, ailede bir veya birden

fazla Alzheimer hastasının olmasıdır. Bugün
Alzheimer hastalığının genler ve diğer risk
faktörleri arasındaki karmaşık etkileşimler
sonucunda olduğuna inanılmaktadır. Kafa
travmaları ile Alzheimer hastalığı arasında
paralellik bulunmuştur. Ayrıca kalp sağlığının

da Alzheimer hastalığı ile yakın ilgisi vardır.
Kalbin pompaladığı kanın yüzde 20-25’i
beyin tarafından kullanılır. Kalp ve damar
sağlığını etkileyen yüksek tansiyon, kalp
hastalığı, şeker hastalığı ve yüksek kolesterol
seviyeleri de bu açıdan önem kazanmaktadır.

Alzheimer hastalığının belirtileri nelerdir?
Yaşam kalitenizi düşürüp, sağlığınız açısından ciddi boyutlara varabilecek bu hastalıktan korunmak için günlük yaşamınızda beyin kaynaklı bazı
uyarılara dikkat etmenizde fayda vardır. Bunlar:
Günlük hayatı etkilemeye başlayan unutkanlık, Plan yapma ve problem çözmede sorunlar yaşanması, Daha önce bilinen ve yapılan işleri yapmada
zorlanma, Zaman ve yer ile ilgili karışıklıklar, Görüntüleri anlamada ve birbiriyle ilişkilendirmede zorluklar yaşanması, Konuşma ve yazmada kelime
bulma zorlukları, Eşyaları yanlış yerleştirme, Karar vermede güçlük yaşama, Sosyal faaliyet ve yükümlülüklerden uzaklaşma, Kişilik değişiklikleri
olarak sıralanmaktadır.

Alzheimer hastalığına karşı alınabilecek
önlemler nelerdir? Alzheimer’a karşı 10
etkili öneri
Hayal kurmayı ihmal etmeyin
Merak ve öğrenme isteğinizi devamlı canlı tutun. Kitap
okumak, bulmaca çözmek, hobi edinmek, düzenli
sosyal aktivitelerde bulunmak, yeni insanlarla tanışmak,
yeni bir dil öğrenmeye çalışmak beyin fonksiyonlarının
canlı tutulmasını sağlıyor. Bol bol araştırın, ‘düşünün’ ve
hayal kurmayı ihmal etmeyin.
Spor yapmadan günü bitirmeyin
Yapılan çalışmalar; her gün düzenli egzersiz yapmanın
beyne iyi geldiğini, beyninizde yeni sinirsel bağlantılar
oluşturduğunu, yeni beyin hücrelerinin üretilmesini
sağladığını, düşünme becerisini artırdığını ve
Alzheimer’ın başlama zamanını geciktirdiğini hatta
önlediğini ortaya koyuyor. Ayrıca yapılan egzersizler
Alzheimer için risk oluşturan kötü kolesterol ve diyabet
gibi hastalıkları da kontrol altına almaya yarıyor. Bu
nedenle gün içerisinde mutlaka hareket edin, her gün
en az 45 dakika düzenli ve tempolu yürüyüşe çok özen
gösterin. Spor yapmadan günü bitirmeyin.
Hazır yiyeceklerden uzaklaşın
Günlük hayatın koşuşturmacasında sağlıklı beslenme
alışkanlığı lüks haline geldi. Zaman kısıtlamasından
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dolayı hazır yemekler yiyor, metabolizmamızı bozuyoruz.
Fastfood alışkanlığınızdan vazgeçin; yağlı, tuzlu, kızarmış
ve hazır yiyeceklerden uzak durun. Çünkü bu tür
beslenme alışkanlıkları kalp damarlarında olduğu gibi
beyin damarlarına zarar veriyor ve Alzheimer hastalığı
gelişme riskini artırıyor. Kalp ve damar dostu besinlerden
oluşan; zeytinyağı, balık, meyve ve sebze ağırlıklı
olan, kuru baklagilleri de içeren besinler ise Alzheimer
hastalığına karşı koruma sağlıyor.

Gece lambasıyla uyumayın
Kaliteli bir uykunun hafızayı güçlendirmede
önemli bir rolü var. 6-8 saat arası düzenli uyku
belleği korumada fayda sağlıyor. Bölünmüş
yahut gece lambasıyla, karanlık olmayan
bir ortamda, yetersiz uyku ise Alzheimer
ile bağlantılı olduğu bilinen ‘amyloid plak’
oluşumunu artırıyor ve beyin sağlığını korumada
önemli katkı sağlıyor.

Siyah çikolata tüketin
Siyah çikolatanın içerisinde bulunan ve antioksidan
özelliği olan Resveratrol, bilişsel gerilemeyi geciktiriyor.
Yapılan çalışmalar da aşırıya kaçmamak kaydıyla
günde bir-iki parça bitter çikolata tüketmenin zihinsel
gerilemeyi azalttığını gösteriyor.

Alkol ve sigaradan uzak durun
Yapılan araştırmalar aşırı alkol ve sigara
kullanımının, yaşamın ileri dönemlerinde
Alzheimer riski oluşturduğunu gösteriyor. Alkol
ve sigara tüketimi beynin küçülmesine, özellikle
de hafıza ile ilgili olan ‘hipokampüs’ bölümünün
küçülmesine neden oluyor.

Stresi siz yönetin!
Strese teslim olmayın
Fazla kilolarla savaşın
Yapılan araştırmalar sonucunda vücut ağırlığının
Alzheimer riski ile doğru orantılı olduğuna işaret ediyor.
Şişmanlar daha çok risk altında bulunuyor. Bu nedenle
vücut kitle indeksine göre aşırı kiloya sahipseniz mutlaka
tedavi olun ve ideal vücut kilonuza kavuşmaya çalışın.
Fazla kilolardan kurtulmak beyin sağlığı için de çok
büyük önem taşıyor.

Metabolik hastalıkları kontrol altına
alın Alzheimer’da kardiyovasküler hastalıklar ve
beyin damar hastalıkları gibi diyabet, hipotiroidi
ve hipertansiyon hastalıklarının da risk faktörleri
oluşturduğu görülüyor. Bu nedenle tüm bu risk
faktörlerinin kontrol altına alınması ve tedavinin
takip edilmesi gerekiyor.
Gerekirse B12 ve
folik asit desteği alın
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BAHARAT DÜNYASI

Köri

Köri Nedir, Nerelerde Kullanılır?
Hint mutfağından tüm dünyaya yayılan ve severek
tüketilen köri baharatının ülkemizde kullanımı
giderek artıyor. Özellikle et yemeklerine müthiş
lezzet veren bu sihirli baharat, kendi tarihine
bakıldığında geç bile keşfedilmiş diyebiliriz.
Körinin Geçmişine Kısa bir Yolculuk
Köri baharatı, Hindistan mutfağı ile ünlenmiştir
ancak ana vatanı Güney Doğu Asya’dır. Türkiye’de
de kullanımı son yıllarda yaygınlaşan köri, yalnızca
bir baharat çeşidi değildir; içeriğinde oldukça
zengin birçok baharatların karışımı vardır. Körü
baharatının içinde; zerdeçal, zenceﬁl, kimyon,
karanﬁl, kişniş, Hint cevizi, sumak, acı kırmızı biber
ve demirhindi bulunur. Türkçe ’ye Portekiz dilinden
geçmiş olan ‘köri’ kelimesi Batı dillerine 18. yüzyılda
Hint dilinden ‘sos anlamına gelen’ kari isminin
dönüşmesiyle geçmiştir.

nişastalı artıklar bulunmuştur. Araştırmacılar aynı
çalışmada; mercimek, buğday, arpa, mısır, muz ve
maş fasulyesi izlerine de rastladılar. Araştırmalar,
körinin tarihte bilinen en eski yemek kültürünün bir
parçası olduğunu ve hala incelemeye açık bir konu
olduğunu gösteriyor.
Köri baharatı hemen hemen tüm mutfaklarda;
bazen bir yemek tariﬁnde, bazen ise bir içkinin
içerisinde, kısacası birbirinden farklı kullanımlarla
yerini almıştır. Bu altın renkli toz baharat, Hint
mutfağının en eski ve önemli mutfak değerlerinden
biridir.
İlginçtir ki körinin dünyanın genelinde
kullanılan anlamı ile Hindistan’da kullanılan
anlamı birbirinden farklıdır. Hindistan’da köri,
bir çeşit sos veya güveç tabağı anlamına
gelmektedir. Hindistan’da yaygın bir kültür olarak
pişen köri yemekleri içeriğinde bol baharatlar
(zerdeçal, zenceﬁl, kimyon), sarımsak ve soğan
barındırır. Hatta daha farklı köri tariﬂeri de
mevcuttur. Fakat Batı ülkelerine bakacak olursak,
köri yemekleri denildiğinde akla köri baharatı (ya
da tozu) hazırlanmış yemekler gelmektedir.
Köri dünyaya yayılırken, tek başına baharat

olarak çok rağbet görmemişti. Birlikte eşlik ettiği
yemeklerle, her kültürün kendi damak tadına
uygun olarak uyarlanmıştı.
Bizler genelde köri soslu yemekleri tüketirken
içeriğindeki acı aromasından haz alırız ancak
orijinalinde Hindistan’da körilerin içinde acı tatlar
yoktu. Christoph Colombus’un Amerika’yı keşﬁ ve
acı biber tohumlarının Amerika’dan Hindistan’a
ticaretinin başlamasıyla köri hepimizin bugün bildiği
halini almıştır. Günümüzde körili mutfak kültürü
hala gelişmekte ve büyümektedir.
Kısacası körinin uzun yıllara dayanan geçmişinde
farklı kültürlere uyarlanmış, değişik tatlarda,
renklerde ve kokularda halleri olmuştur. Biz, Türk
mutfağı kültüründe her ne kadar altın renkli,
hardal sarısı ve bol baharatlı bir köri baharatına
alışkın olsak da körinin her halinin denemeye değer
olduğunu söyleyebiliriz.

Köri baharatının tarihi, tahmin edildiğinden
daha gerilere uzanmaktadır. Mezopotamya’da
milattan önce 1700’lü yıllarda kullanıldığına dair
bilgiler mevcuttur. Hatta daha da gerilere gidilirse
İngiltere’de 1300’lerde kullanıldığı da söylenir. İlk
körili yemek tariﬁ ise 1747 yılında Hannah Glasse
tarafından yayınlanmıştır.
İnsanbilim uzmanları bundan 4 bin yıl öncesine
ait insan izlerinde; yemek pişirdikleri kaplarda ve
hatta diş iskeletlerinde bir çeşit köri tüketildiğine
dair kanıtlar bile bulmuşlardır. Araştırmalar, milattan
önce 2500 ve 2200 yıllarını kapsamaktadır.
Körinin Avrupa’da pirinçle tüketilmesine benzer
şekilde, eski çağlara ait yoğun baharatlar ve
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Körinin Faydaları
Kanserden Korunma
Köri güçlü bir antioksidan olması özelliğiyle bilinir.
Bu sebeple kanser oluşumunu engeller ve hatta
kanserli hücrelerin tamir edilmesinde yardımcıdır.
Yapılan araştırmalar, çok fazla köri tüketen kişilerin
kansere yakalanma riskinin düşük olduğunu ortaya
koyuyor.

Hatta son yıllarda yapılan araştırmalar, köri
yapımında kullanılan zerdeçalın içeriğindeki
‘kurkumin’ isimli maddenin yemek borusundaki
kanseri büyük ölçüde iyileştirdiği görüşündedir.
Söylenene göre, ‘kurkumin’ yemek borusundaki
kanser hücrelerini tüketildiği anda öldürmeye
başlıyor. Bunun dışında körinin bağırsak kanseri
hücrelerini etkisiz hale getirdiği de belirtiliyor.
Kurkumin sadece kanser hücrelerini iyileştirmekle
kalmıyor; aynı zamanda hafızaya iyi geldiği bilinen
köri, bunamaya ve bunun dışında felç hastalarına
büyük ölçüde yarar sağlıyor.
Körinin meme, prostat ve pankreas kanserine de iyi
geldiği de düşünülmekte; konuyla ilgili araştırmalar
sürmektedir.

Zayıﬂarken Köri…
Köri zayıﬂama diyetinde olanları tok tutmaya
yardımcıdır. Sindirimin daha sağlıklı ve rahat olmasını
sağlar. Çay şeklinde tüketiminde de zayıﬂamaya etkisi
oldukça fazladır. Kabızlığa karşı da oldukça etkilidir.
Körinin İyi Geldiği Diğer Sağlık Sorunları
Ayrıca soğuk algınlığında da köriden yararlanılır.
Baş dönmesi ve astım gibi rahatsızlıklarda da
körinin iyileştirici etkisi olduğu söylenir. Eklemlerdeki
rahatsızlıklar ve iltihaplanmalara da iyi gelir. Köri cinsel
yoldan bulaşan hastalıkların tedavisinde de kullanılan
bir baharattır. Tüm bunların dışında göz hastalıklarına,
karaciğer sorunlarına ve kan yolu hastalıklarına olumlu
etkisi vardır. Kısacası, uzmanlar körinin sağlık açısından
önemine dikkat çekmekte ve sofralarda daha çok yer
alması gerektiğini belirtmektedir

Sigara Tiryakilerine Köri Tavsiyesi
Uzmanlar, sigaranın zararlarından kurtulmak
isteyenlere köri tüketmelerini öneriyor. Körinin
içindeki ‘krosin’ isimli maddenin, antioksidan görevi
yaparak vücudu toksinlerden arındırdığı ifade
ediliyor. Kişilerin beslenme şekline köriyi daha sık
dâhil etmeleri halinde; vücudun zararlı kimyasalları
daha kolay atacağı, toksik bileşenleri nötralize
edeceği söyleniyor.
Bu araştırmayı savunan görüş, Japonya’daki
sigara kullanımına dikkatleri çekiyor. Verilere göre,
Japonya’da sigara kullanımın Amerika’ya göre
daha fazla olmasına rağmen daha az akciğer
kanseri ile karşılaşılması, köri baharatının sofralarda
çok yer almasından kaynaklanıyor.

2018/1.Sayı:29

13

GEZİ

BAŞKA
ŞEHİR,
MOSKOVA

Rusya’nın Avrupa bölümünde Moskva (Moskova)
Nehri üzerinde kurulmuş olan Moskova, Rusya
nüfusunun %7.31’ini sınırları içinde barındırır, hem
Rusya’nın hem de Avrupa’nın en kalabalık kentidir.
Nereleri Gezmeli?
Moskova uçak biletlerini ayırtırsanız, Moskova’nın
belirli noktalarına göz atmayı unutmayın; Kızıl
Meydan, St. Basil Katedrali, Kremlin Sarayı, Arbat
sokağı, Novodevici Mezarlığı, Güvercin tepesi,
Moskova metrosu, Yedi kız kardeşler, Borodino
Panorama müzesi, Tverskaya caddesi ve Maksim
Gorki Parkı
Moskova’nın merkezinde yer alan Kremlin,
yüksek duvarları ve burçları ile insanları büyüleyen
bir yerdir. Borovitsky Tepesi’ne kurulmuş olan
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Kremlin’den Moskova nehri, Kızıl meydan,
Saint Basil’s Katedrali ve Alexander Bahçesi
görülebilmektedir.
Lenin’s Mausoleum (Lenin’in cenazesinin
bulunduğu mozole) Kızıl meydan da
bulunmaktadır. 1924 yılında ölümünden altı ay
sonra Lenin’in cenazesi mumyalanmıştır. Saint
Basil’s Katedrali, Kızıl Meydan’ın merkezinde yer
alır. Çok sayıda tavanı olan bu kilise, Rusya’nın
Avrupa ile Asya’yı birleştirmesinin sembolü olarak
gösterilmektedir.
Moskova’da sayısız müze, manastır ve kilise vardır.
Pushkin Museum of Art, State Tretayakov Galerisi,
Moscow Museum of Modern Art, Chudov
Manastırı, Preobrazhenka Mezarlığı, Nativity Kilisesi

ve St. Nicholas Kilisesi bunlardan sadece birkaç örnek
olarak sayılabilir.
Moskova’da görülmesi gerekenler arasında en önemli
yerlerden biri de Moskova metrosu, savaş döneminde
bomba sığınakları olarak da kullanılan istasyonların,
salonları ve platformları gösterişli avizeler, heykeller,
mozaikleri ile minyatür bir saraya benzemektedir.
Moskova’da görmeniz gereken yerlerin bazıları
birbirlerine yürüme mesafesinde veya yürüyüp
görmek isteyebileceğiniz caddelerle bağlı. Ama bu
kadar büyük bir şehri tam anlamıyla gezebilmek
için araç kullanmanız şart. Çeşitli kara ve demiryolu
alternatiﬂeri mevcut, ama karayolu kullanırken
Moskova’nın traﬁğini de hesaba katarak hareket
etmek gerekiyor.
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GEZİ
Kültür ve Eğlence
Moskova Rusya’daki sahne sanatlarının merkezidir,
bale ve ﬁlm kentte oldukça yaygındır. Rus balesi
tüm dünyada tanınır. Yaklaşık 132 sinema, 92
tiyatro, 24 konser salonu bulunan Moskova da
Bolshoi Tiyatrosu, Malyi tiyatrosu, Vakhtangov
tiyatrosu ve Moskova Sanat Tiyatrosu kentin en
önemli tiyatrolarındandır. Moskova Uluslararası
Sahne Sanatları Merkezi klasik müziğin en iyi
örneklerinin icra edildiği yerdir. Sirkleri de meşhur
olan kentin, Moskova Devlet Sirki ve Tvestnoy
bulvarı üzerinde bulunan Moskova Sirki bunlardan
başlıcalarıdır.
Kentte doğal hayatın sunduğu çok güzel
eğlence imkanları mevcuttur. Kamp, dağ bisikleti,
balık tutma, kar turları, avcılık ve kayak kentte
bulabileceğiniz başlıca aktivitelerdir.
Moskova da gece yaşamı oldukça renklidir,
Tverskaya caddesinin güneyi pahalı ve lüks barlarla
dolup taşar. Novy Arbat caddesi, kentin en hareketli
gece kulüplerinin bulunduğu diğer bir yerdir.
Neleri Tatmalı?
Moskova hem eski tarz Rus restoranları hem
de dünya mutfaklarından örnekler sunan
modern mekanlar her damak zevkine hitap
eden farklı yemek alternatiﬁyle göz kamaştırır.
Ermeni, Amerikan, Avrupa, İtalyan, Japon ve
Ukrayna mutfakları kentteki popüler uluslararası
mutfaklardır. Moskovalıların arasında popüler olan
Sushi trendi, yavaş yavaş popülerliğini kaybederek
yerini ‘’pre-party’’ parti öncesi kafelere bırakmaya
başlamıştır.
Votka, eğlence hayatının en önemli içeceğidir.
Özellikle honney pepper votka denilen ballı ve acılı
votka oldukça popülerdir.
Neler Almalı?
Moskova alışveriş dünyasının kalbi; Tretyakovsky,
Tverskaya, Arbat caddelerinde ve İzmaylovo
Çarşısında atmaktadır. Havyar, votka, otantik el
sanatları, matruşka bebekleri satın alabileceğiniz
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hediyelik eşyaların başında gelir. Rusya ve Avrupa
genelinde oldukça ünlü bir marka haline gelmiş
olan Rus tasarımcı Igor Chapurin’in haute couture
kıyafetlerine şehir merkezinde bulunan birçok lüks
butikte rastlamak mümkündür.
Kitaigorod semtinde yer alan Tretyakovsky
Proyezd sokağı, orta çağı andıran mimarisiyle hem
Moskova’nın hem de dünyanın en pahalı alışveriş
mekanlarından biri olarak ünlenmiştir. Lüks tüketim
ürünlerine ait en ünlü markaların bulunabileceği
bu göz kamaştırıcı sokakta küçük bir gezinti
yapmak bile büyülenmeniz için yeterli olacaktır.
İzmaylovo’da bulunan İzmaylovo Çarşısı, Rusya ve
Moskova’daki sanat ve zanaat eşyaları satan en
önemli alışveriş yeridir. El sanatı ürünleri, antikalar,
Rus eşyaları, çok çeşitli geleneksel hediyelikler, Orta
Asya’dan kilimler, satranç setleri, çömlekler ve daha
fazlası bu pazarda satılmaktadır.
Neler Yapmalı?
Kremlin ve Kızıl Meydan’a bir gün ayırın
Moskova’ya gelen her turistin mutlaka görmesi
gereken yerlerin başında Kremlin ve Kızıl Meydan
gelir. Kentin kalbi olarak bilinen Kremlin ve
komünizm döneminin en önemli olaylarının
meydana geldiği Kızıl Meydan tarihi ve turistik
simgelerle dolu olduğundan, kapsamlı bir gezi için
bir tam güne ihtiyacınız olacak.
Bolşoy Tiyatrosu
Perdelerini ilk kez 1825 yılında
açan Rusların en meşhur ve
prestijli tiyatrosu Bolşoy’da
sergilenen tiyatro, opera veya bale
gösterilerine gitmeye çalışın.
Tekne turuna çıkın
Havanın sıcak olduğu aylarda gezi otobüslerinden
ziyade gezi teknelerini tercih edin. Çok büyük
olmayan bu teknelerle Kremlin, Stalin gökdelenleri
ve Novospassky Manastırı gibi farklı turistik
görebilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk saat süren geziler,
yetişkinler için 10$. Ayrıca, Vodnoe Taxi adlı bir
şirket, 110 $ karşılığında özel tekne turu hizmeti
veriyor.

Metroda Moskova’nın
tarihine tanıklık edin
1935 yılından beri hizmet veren Moskova metro
hattı, dünyadaki en görkemli metro istasyonlarına
sahip. Stalin öldüğünde 4 hatla hizmet veren
bu metro, günümüzde 12 hattan oluşuyor.
Neredeyse her istasyonun dekorasyonu birbirinden
farklı... Dikkatle incelediğinizde her istasyonun
dekorasyonunda yapıldıkları döneme ait izler
bulacak, şehrin tarihine tanıklık edeceksiniz.
Özellikle Mayakovskaya, Komsomolskaya,
Novoslobodskaya ve Kropotkinskaya istasyonları
başlı başına birer sanat eseri kabul edilebilir.
Arbat Caddesi’nde yürüyüşe
çıkmanın keyfini çıkarın
Moskova’nın İstiklal Caddesi olarak da
tanımlayabileceğimiz Arbat Caddesi şehrin
entelektüel kesimiyle özdeşleşmiş durumda.
Moskova’nın en canlı caddesi sayılan Arbat’ta
pek çok hediyelik eşya dükkânı, lokanta,
kafe, tiyatro, müzisyen ve ressam bulunuyor.
PuşkinÇaykovski, Mayakovskiy ve Meyerhold gibi
ünlülerin yaşadıkları yerleri merak ediyorsanız,
Arbat’a mutlaka uğramalısınız. Unutmayın, Arbat
Caddesi’nin en önemli özelliklerinden birisi de
yalnızca yayalara açık nadir caddelerden biri olması.
Eğlencenin sınırlarını zorlayın!
Hava kararınca ışıl ışıl bir şehre dönüşen
Moskova’nın gece hayatı son derece cazip. Sayısız
gece kulübü, bar ve kafenin bulunduğu şehir, her
eğlence anlayışına hitap ediyor. www.moscowout.
ru sitesinden etkinlikleri takip edebilir, Moskova’nın
eşsiz gece hayatının bir parçası olabilirsiniz.
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SPOR

DİPLERDEKİ
HUZUR: DALG
IÇLIK
Dalgıçlık, yapan kişilere zindelik veren son
derece sağlıklı bir spordur. Hobi olarak
yapılabileceği gibi uzmanlık alanı dâhilinde de
yapılması mümkündür. Çok geçmiş tarihlerden
günümüze kadar kendini geliştirerek var olmayı
başarmış; hatta ilgi duyan kişilerin sayısında da
artış görülmüştür. Geçmişten tarihimize kadar
birçok farklı aparat kullanılarak yapılan bu spor,
şu sıralar son teknoloji ürünlerle kolaylıkla
yapılabilmektedir. Ayrıca dalmak isteyen
herkesin kolaylıkla ulaşabileceği eğitim veren,
dalışı sağlayan mekânlar da bulunmaktadır.
Dalmak istediğinizde ister nefes almanızı
sağlayan aparatlarla isterse bu aparatlar
olmadan bu sporu yapabilirsiniz. Kullanacağınız
yöntem tamamen suyun altında ne kadar
süre nefes almadan durabildiğinize bağlıdır.
Çeşitli antrenmanlarla suyun altında aparatlar
olmadan daha uzun süre durabileceğinizi
göreceksiniz. İlk etapta bu süre kısa olabilir
ancak zaman ilerledikçe artış gösterecektir.
Üzerine rekor denemeleri bile yapılan bu spor
dalı su severler için oldukça uygundur. Dalgıçlık
tam anlamıyla suyun altında kalmak üzerine
odaklı olan ve nefes alma aygıtlarıyla ya da
aygıtsız yapılan bir spor dalıdır. Çeşitli aparatlar
olsun ya da olmasın yaptığınız spora dalış
ismi verilir. Dalış yapan yani sporu icra eden

16

kişiye ise dalgıç adı verilir. Dalgıç olabilmek
için bu spor dalıyla ilgili eğitim veren yerlere
başvuru yapabilir; öncelikle çeşitli eğitimlerden
geçebilirsiniz. Önceleri meslek ya da ilginç bir
ilgi alanı gibi görülürken; günümüzde özellikle
tatil yörelerinde ve sahil semtlerinde son derece
yaygınlaşmıştır.
M.Ö 500 yıllarına ait olduğu düşünülen
resimlerde, suyun altında, hayvan derileri
giyerek nefes almayı başarmış Eski Yunan
dalgıçlar anlatılmıştır. Özellikle korsan
gemilerinin adını sıkça duyurduğu yıllarda
dalgıçlık konusu son derece olağan bir durum
halini almıştır. Bu dönemde korsanlar, gemileri
önce batırmış sonra da içerisindeki değerli
eşyaları alabilmek için suyun altında uzun
süre kalabilmelerini sağlayacak birçok alet
geliştirmiştir. Dalış çanları bu zaman sürecinde
kullanılmıştır. Dalış konusundaki en önemli ve
büyük devrim 1943 yılında bir Fransız keşifçinin
bulduğu regülatör olmuştur. Su ciğeri olarak
da bilinen bu alet, yüksek basınçlı bir tüp ve
tek basamaklı regülatörden meydana gelir. Bu
aparat dalgıçların suyun altında uzun süreler
kalabilmesini mümkün kılmıştır.
Nefes alma aygıtı olmadan dalış ve nefes
alma aygıtlarını kapsayan dalış olarak ikiye
ayrılmaktadır. Nefes alma aygıtı olmadan

dalmaya, serbest dalış adı da verilir. Nefes
tutularak dalış yapılır. Nefes alma aygıtlarıyla
yapılan dalış ise kendi içinde yüzey destekli
dalış ve tüplü dalış olmak üzere ikiye ayrılır.
Tüplü dalışta yüksek basınç ile doldurulan tüp
dalgıcın sırtına yerleştirilir. Bu tüp içindeki gazı
soluyan dalgıç su altında gaz bitene kadar
kalabilir. Bunun dışında dalgıçlık bir de yapılış
amacına göre kategorilere ayrılmıştır. Bunlar;
ticari dalgıçlık, teknik dalgıçlık ve hobi amaçlı
dalgıçlık olarak sıralanabilir. Bunların her biri
farklı amaçlara hizmet etmektedir.
Mutlaka her ilginç spor dalı bir tehlike arz
eder. Dalgıçlık söz konusu olduğunda da bu
tehlikeler görülebilmektedir. Son derece keyiﬂi
bir spor olan dalgıçlık için eğitim kesinlikle
şarttır. Aksi halde ciddi tehlikeler görülebilir.
Su altında nefes almak imkansızlaşır ve bu
anlarda birçok dalgıç ölümü gerçekleşmişti.
Dalgıçlık eğitimi veren kuruluşları dünyanın
birçok yerinde, ülkemizde ve KKTC’de
rahatlıkla bulabilirsiniz. Eğitim veren
kuruluşlardan bazıları şunlardır: CMAS, SSI,
IDEA, THI, BSAC’dır. Ayrıca bu eğitimlerin
farklı seviyeleri bulunur. Ancak eğitim almış
olsanız bile dalış eyleminin neden olabileceği
bazı sağlık sorunları olabilir. Bunlar; sinüzit,
kulak zarı delinmesi, akciğer genleşmesi ve
yaralanması ile oksijen zehirlenmeleridir.
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BOTANİK

Begonvil ya da halk arasında bilinen adıyla
Gelin Duvağı çiçeği, son günlerin popüler bitki
türleri arasında yer alıyor.
Genelde Akdeniz Bölgesi’nde sık yetiştirilen dış
mekân süs bitkilerinden birisi olan Begonvil,
sarmaşık formunda olan çok yıllık bir bitkidir.
Ilıman iklimlerde çok yıllık, kışları soğuk geçen
karasal iklimlerde tek yıllık veya iç mekân
bitkisi olarak yetiştirilir. Boyları 15 metreye
kadar uzayabilir. Bitkinin gövde yapısı dikenlidir.
Gösterişli, salkımlar şeklinde çiçekleri vardır.
Çiçeklerinin rengi genelde pembedir ancak
mor, eﬂatun, sarı ve beyaz renklerde de
olabilir. Çiçeklenme dönemi genelde ilkbaharda
başlayıp kışı ılık geçen bölgelerde kış sonlarına
kadar devam edebilir. Çiçeklenmesi bitse bile
dekoratif yapraklarını dökmez.
Yapraklar 3-4 cm veya türe göre biraz daha
büyük olabilir. Yaprak kenarları düz olup kış
soğuklarında yaprak uçlarında bronzlaşma
görülür. Begonvilin rengi aslında “bract”
denilen rengini değiştirme kabiliyetine sahip
bir grup yaprak tarafından verilmektedir yani
aslında renkli görünen parçalar çiçek değil,
kendi rengini değiştiren bir grup yapraktır.
Braktelerin altında küçük sarı renkte görülen
asıl çiçekler kokusuzdur. Begonviller sarılıcı
bitkilerdir, bu hâlleriyle binaların ya da peyzaj
elemanlarının boyu uzunluğunca büyüyebilir.
Begonvilin iki türü bulunmaktadır;
Mor Çiçekli Begonvil: İlkbaharda açan
çiçekleri yazın ve sonbaharda bitki üzerinde
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Begonvil

kalır. Gerçek çiçekleri küçük, beyaz ve
gösterişsiz olup brakteler üç parçalı ve çok
çarpıcı mor renklidir. Yeşil yaprakları her dem
kalp şeklinde ve parlak yeşil renklidir. Kolayca
kırılabilen hassas yüzeysel kökler oluşturur. Bu
yüzden de taşınmaktan hoşlanmaz. Donlara
duyarlıdır. Sıcak güneşli, ılıman ve rutubetli
yerleri sever. Soğuk hava koşullarından
hoşlanmaz. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
Kışın korunaklı yerlerde himaye edilmeli ve
çiçeklenme döneminde sulama azaltılmalıdır.
Hızlı büyür ve maksimum 6 m boy yapar. Işık
bitkisidir. Daldırma, kök ve ökçeli gövde çelikleri
ile üretilir. Çardak, pergola, balkon ve terasların
örtülmesinde kullanılan türdür. Rüzgârdan
korunaklı yerlere dikilmelidir. Ayrıca büyük kap
ve saksılarda yetiştirilebilir.

Yaz mevsimi geldiğinde hava sıcaklıklarının
artmasıyla birlikte çiçeklerin sulanmaları da
sıklaşmaya başlar. Ancak; begonviller sık
ve düzenli sulandıklarında bitki rahatlayıp
gevşer ve çiçek vermeyerek yapraklanmaya
ağırlık verir. Sulama sıklığını azalır ve
düzensizleşirse; kuruyacağı endişesine
kapılarak, soyunu devam ettirmek için paniğe
kapılır ve çiçeklenmeye başlar. Begonvil
neden çiçek açmıyor diye düşünülmeye
başlandığında sulama sıklığını azaltmak bu
soruna çözüm olacaktır.

Göze Hitap Eden Begonvil: Haziran-temmuz
ayında açan çiçekler tuğla kırmızısı renklidir.
4-5 m kadar tırmanabilir. Cinsin varyetelerinde
Crimson Lake ve Barbara Karst çeşitlerinin
çiçekleri göz alıcı renklerdedir. After Glow
çeşidinin çiçekleri turuncu ve somon renkli,
yeşil gölgelidir. Sıcak iklimlerde yetişir ve yılın
herhangi bir zamanında dikimleri yapılabilir. B.
Spectabilis mor renkli olan türdür, brakteleri
en büyük türlerden biridir. “Jamaica white”
beyaz renklidir, soğuğa en dayanıksız olan
türdür. “Rainbow gold” ise kırmızı renklidir ve
Spectabilise göre daha seyrek bir yapısı vardır.

• Saksı değiştirirken köklerindeki toprağın
dökülmeden olduğu gibi yeni saksıya
aktarılmalıdır.

• Balkonda saksı içinde yetiştirilen türleri
çok hassas olduğundan özellikle saksısını
büyütürken ya da değiştirirken dikkat
edilmelidir.

• Güneşi seven Begonvil çiçeğinin
bakımını yaparken köklerinin saksı içindeyse
gölgede ve serin bir yerde olmasına dikkat
edilmelidir.
• Gövdesi ve dalları bol güneş almalıdır.
• Fazla çiçeklenmesi için dağınık şekilde
uzaman kollarının budanması gerekir.
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• İki yılda bir saksının büyütülmesi gerekir.
• Dış mekân bitkisi olduğundan, iç mekanlarda
çiçeklerini döker ve yeniden çiçeklenmez.
• Sulama sık yapılırsa kökleri kurur. Sulama sık
yapılmamalıdır.
• Kış başlamadan önce iyice budanmalıdır.
• İlkbaharda dallar patlamaya başladığında
yeniden budanmalıdır.
• Bahar aylarında yapraklanmaya başladığında
saksısındaki toprak alınarak yeni toprakla
doldurulmalıdır.
• Bahar başlangıcında uygun gübre ve besin
maddeleri verilmelidir.
• İlk yıl su bol verilir. Sonraki yıllarda azaltılır.
• Toprağı geçirgen olmalıdır.
Tropik bir bitki türü olan begonviller ılıman
iklimi olan yerlerde yaşamayı severler.
Dayanıklıdırlar. Yükseğe tırmanmayı, ağaçlara
ya da evin duvarlarını sarmayı severler.
Balkonda saksı içinde küçük bodur ağaçlar
şeklinde de yetiştirilir. Kırmızı, beyaz, mor,
pembe gibi çok hoş renkleri olan ağaçsı
görünümlü çiçek açan bir bitkidir. Dış
mekân bitkisidir. Üretilmesi oldukça zordur.
Bahçede yetişen kalınlaşmış gövdeli olanların
dibinden pek çok yeni sürgün çıkmaktadır. Bu
sürgünlerden çelik şeklinde kesitler yaparak
ve toprağa saplayarak köklenmesini beklemek
gerekir. Bunun için birden fazla çelik oluşturarak
denemekte fayda vardır. Çelikleme yapıldığında
toprak iyice kuruduğunda su verilmeli ancak
aşırıya kaçılmamalıdır.
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Yeni ağaç şekline dönüşmeye başlayan bitkide
çok fazla sürgün ve dallar çıkmaktadır. Bu
dallar kesilip kontrol altına alınmazsa sonradan
kontrol etmesi zorlaşır. Büyümesini ya da
uzamasını istediğiniz yöne kadar budanmalıdır.
Budanmayan her dal bir süre çiçeklenmeye
başlar ve dağınık bir görüntü oluşturur. Yaz
sonlarına doğru çiçeklenme dönemi bittiğinde
hemen tüm çiçeklerini dökmez. Kurumuş halde
rengini koruyarak çiçekler dallarda durmaya
devam eder. Rüzgarlar başladıktan sonra bu
kurumuş olan çiçekler dökülmeye başlar.
Kış soğuklarına dayanıklı bir çiçek değildir.
Özellikle kış aylarının sert geçtiği ve don
olaylarının yaşandığı şehirlerde bahçede yaşama
imkânı oldukça zordur. Bunun yerine saksıya
dikilmiş olan begonviller kışın sert geçtiği
yerlerde evin içine alınarak korunabilir. Bahar
ayının başlangıcında balkona çıkarılır.
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SANAT

BİZDEN BİR SANAT;

EBRU

Ebru sanatı görsel açıdan şölen haline gelen
çok renkli ve kıymetli bir sanattır. Suyun
üzerinde renk verme çalışmalarıyla yapılan
süsleme sanatı olan ebru, günümüzde artık
pek uygulanmamaktadır. Geleneklerimizde çok
kullanılan bu sanatın önceleri kursları, eğitimleri
yoğun şekilde bulunurken şimdilerde sınırlıdır.
Osmanlı döneminde uygulanan ebru sanatı,
önemli bir iş koludur. Birçok kişiye kazanç
sağlamıştır. Doğu topraklarından Avrupa’ya
yayılmasıyla ebruya Avrupa’da, Türk kâğıdı
ismi verilmiştir. Tüm dünya üzerinde ilgi
çekmiş, uygulanmış ve sevilmiş bir sanattır.
Günümüzde ise belirli birkaç isim dışında
ciddi anlamda bu işle uğraşan kişilerin sayısı
azdır. Çeşitli kurslarda ilgi az olmasına rağmen
eğitimi verilir. Ebru sanatının icra edilebilmesi
için gerekli çeşitli malzemeler mevcuttur.
Bu malzemeleri önceleri hazırlamak ve
bulmak zorken; şimdilerde resim malzemeleri
satan birçok dükkânda rahatlıkla bulmanız
mümkündür.
Kitre sayesinde yoğun hale getirilmiş suyun
üzerine, özel olarak hazırlanmış boyalar
aracılığıyla meydana getirilen desenlerin,
kâğıt üzerine nakledilmesi neticesinde yapılan
bir süsleme sanatıdır. Görsel açıdan çok hoş
renkler ve desenler meydana gelirken, evler için
de çok değerli dekorasyon öğeleri oluşur. Ebru
sanatında en önemli unsurlardan arasında;
oda sıcaklığı, kullanılan boyaların ve fırçaların
kalitesi yer almaktadır. Ebru tıpkı hat sanatı
gibi boş zamanların değerlendirileceği, stresi
azaltmaya yarayan bir hobidir.
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Ebru sanatının da kendi içerisinde farklı çeşitleri
bulunmaktadır. Bunlar; tüm ebru çeşitlerini
yapmadan önce uygulanan battal ebru, tekne
kenarlarına zıt oluşturulan çizgilerden oluşan gelgit
ebru, helezonik yuvarlaklar içeren bülbül yuvası
ebru, uç kısımları kıvrımlı şal ebrusu, taraklı ebru,
hatip ebrusu ve çiçek ebrudur. Günümüzün en
önemli ebru sanatı icra edenler isimleri arasında
Mustafa Düzgünman ardından gelen, Sacit ve
Sami Okyay, Fuat Başar, Sabri Mandıracı, Sedat
Altıngöz, İsmail Dündar ve Mahmut Peşteli
bulunmaktadır.
TARİHÇE
Bu sanatın temel olarak hangi ülkede ortaya
çıktığı net olarak bilinmemektedir. Bunun yanında
doğu ülkelerinde süsleme amaçlı yapıldığı
düşünülmektedir. Çeşitli İran kaynaklarında,
Hindistan topraklarında meydana çıktığı
belirtilmiştir. Diğer kaynaklara göre ise Türkistan’da
Buhara kentinde ortaya çıkmış olduğu ve İran
aracılığıyla Osmanlı’da tanındığı belirtilmiştir.
Batıda ebru için Türk kâğıdı ve mermer kâğıdı gibi
adlandırılmalar kullanılmaktadır.
Ebru sanatının köklerinin 9. ve 10. yüzyıllara
kadar gittiği varsayılır. Ancak düşünüldüğünde
aslında kâğıdın bulunmasıyla beraber sanatın
geliştiği anlaşılabilir. Türkistan topraklarında 16.
yüzyıl başlarında İpek Yolu aracılığıyla İran’a
ulaşması esnasında ebri olarak adlandırılan sanat,
görünümüyle bulut kümelerine benzer şekiller
ihtiva ettiğinden buluta nispet anlamına gelen bu
Farsça kelime doğru adlandırılma özelliği taşır.
Avrupalı seyyahlar da ebru sanatını kendi
ülkelerine ulaştırmıştır. Önce Almanya’da görülmüş
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ardından Fransa ve İtalya’ya yayılmıştır. Zaman
içerisinde Amerika ve İngiltere’ye de ulaşan
sanat, her ülkenin sanat anlayışı çerçevesinde
şekillenmiştir. Belgelenmiş ilk ebru örneği, 16.
yüzyıla aittir.
Ebru sanatı konusunda kaleme alınmış Türkçe
en eski eser, 1615 yılından sonra yazıldığı bilinen
Tertib-i Risale-i Ebri’dir. Günümüzde tanınan ebru
eserleri ilk defa Orta Asya ve Osmanlı toprakları
üzerinde ortaya çıkmıştır. Osmanlı döneminde
zamanın önemli iş kollarından bir tanesidir.
NE GEREKİR?
Ebru sanatı ve çeşitleri hakkında kısaca bilgi
verdikten sonra gelelim yapılışına. Bunun için
öncelikle tüm malzemeleri eksiksiz bir şekilde
temin etmemiz gerekiyor. En önemli nokta
malzemelerin kaliteli olması. Ne kadar iyi malzeme
kullanırsanız, yaptığınız çalışma o kadar güzel
olacaktır. Ebru sanatı için gerekli malzemeler ise
şöyle;
• Kâğıt: Emici özelliği çok iyi olan ve parlak
olmayan kâğıtlar kullanılmaktadır. Sıklıkla birinci
kalite hamurlardan elde edilen kâğıtlar kullanılır.
• Su: Kitre, boy tohumu, deniz kadayıfı ya da
salep gibi suyun yoğunlaşmasında etkili olan doğal
malzemeler ile hazırlanır. Su kireçsiz, dinlendirilmiş
olmalıdır ama musluk suyu iyiyse o da olabilir. Eski
dönemlerde yağmur suyu kullanılmıştır.
• Toprak Boya: Sanatın icrası için kullanılan
boyalar, topraktan hazırlanmıştır. Topraklar, ezilmiş,
elekle elenmiş ve suda süzülmüştür. Böylece
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kullanıma hazır hale gelmiştir. Günümüzde ise ezilmeye
hazır, toz boyalar kullanılmaktadır.
• Öd: Sıklıkla büyükbaş hayvanların safra keselerinden
yapılmaktadır. Kese delinir ve içindeki öd süzülür. Kapta
toplanan öd, benmari usulü kaynatılan suyun içinde 20
dakika bekletilir. Oluşan köpükler kaşıkla alınır. Kalkan
balığının ödü de ebru için uygundur. Günümüzde bunlar
hazır olarak satılmaktadır.
• At Kılı ya da Gül Dalı: Fırça yapımında kullanılmak
üzere tercih edilen at kılları genellikle yaşça ilerlemiş atların
kuyruklarından elde edilir. Ancak yele kılları da kullanıma
uygundur. Fırçalarda gül dalının kullanılması, dalın esnek
olması nedeniyle ve kolaylıkla küf tutmaması nedeniyledir.
• Tekne: İçerisine su ile karıştırılmış kitre konulan kap.
NASIL YAPILIR?
Ebru sanatını yapmak için ilk etapta yukarıda saydığımız
malzemelerin hepsi eksiksiz bir şekilde temin edilmelidir.
İlk işlem teknenin içi Kitreli su ile doldurulur ve uygun
kıvama ulaşılmaya çalışır. Burada ilk başlarda ebru sanatı
yapan sanatçılardan yani işi bilenlerden yardım alabilirsiniz.
Ancak ideal olan 2 litre su içerisine 2 çorba kaşığı kitre
konmasıdır. Bu karışım 2 gün bekletilir ve sonrasında
tülbent ile süzülür. Hazırladığınız bu karışımı bir kap
içerisine koyup istenilen zamanda kullanılmak üzere bir
kenarda saklayabilirsiniz.
Daha sonra toprak boya ile istenilen renk oluşturulur ve
öd eklenerek karıştırılır. Bu işlem ise 15 gün ya da bir ay
boyunca bekletmeye bırakılır. Bu kısımdan sonra ise asıl
zevkli olan bölüme geçilir. Ebru sanatı yaparken bilinmesi
gereken en önemli detay, kaliteli malzemeler kullanmak
ve bir çalışmayı tek seferde yapma şansınızın olduğudur.
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MUTFAK

ESPİNA PENCERE ÖNÜ EVİYE BATARYASI
İLE İMAM BAYILDI
Patlıcan tüm mutfaklarda yegâne sebzelerden biri
olup Türk mutfağında da önemli bir yere sahiptir.
Bu sayımızda Espina Pencere Önü Eviye Bataryası
ile İmam Bayıldı tariﬁni sizlerle paylaşıyoruz.

Malzemeler
• 4 adet orta boy, etli patlıcan
• 3 adet büyük boy kuru soğan
• 4 diş sarımsak
• 3 adet orta boy yeşil biber
• 3 adet orta boy domates
• 1 tatlı kaşığı domates salçası
• 5 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1/4 demet maydanoz
• 1/2 çay kaşığı tuz
• 1/4 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
• 1 çay kaşığı toz şeker
• 1 su bardağı sıcak su
Patlıcanları kızartmak için:
• 2 su bardağı zeytinyağı

2. Espina Pencere Önü Eviye Bataryası ile yıkanan
biberleri ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarttıktan
sonra yarım ay şeklinde kesin. Kabuğunu soyduğunuz
domatesleri küp şeklinde doğrayın. Maydanozu
incecik kıyın.
3. Soğanlı iç harcı hazırlamak için; zeytinyağını geniş
tabanlı bir tavada kızdırın. Piyazlık doğradığınız soğan
ve sarımsakları zeytinyağında dirilikleri gidene kadar
kavurun.
4. Yeşil biberleri ekleyip pişirme işlemini sürdürün.
Doğranmış domatesleri ve salçayı katıp suyunu çekene
kadar kavurun. Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve
toz şekeri ilave edin.
5. Son olarak sıcak suyu kattığınız imam bayıldı
harcını 5 dakika kadar pişirin. Suyunu çeken ve
koyulaşan iç harca kıyılmış maydanozları katın ve
karıştırdıktan sonra ılınması için bir kenarda bekletin.

İmam bayıldının iç harcında bol oranda
soğan ve sarımsak kullanmanız lezzetini
arttıracaktır.

6. Bol suda yıkayıp kuruladıktan sonra kabuklarını
alacalı olarak soyduğunuz patlıcanları, etli ise ortadan
ikiye kesin. Aksi takdirde bütün patlıcanların orta
kısımlarına keskin bir bıçak yardımıyla çizik atın.

Pişirme Önerisi

7. Zeytinyağını derin bir tencerede kızdırdıktan sonra
patlıcanları, renk alana kadar kızartın.

Püf Noktası

İmam bayıldı tariﬁni daha sağlıklı bir şekilde
hazırlamak isterseniz; kabuğunu alacalı
bir şekilde soyduktan sonra ortadan ikiye
kestiğiniz patlıcanları üzerlerine zeytinyağı
sürerek fırınlayın. Sonrasında hazırladığınız
soğanlı harçla doldurup fırında pişirmeye
devam edin. Arzu ettiğiniz baharatları
soğanlı harca katabilir, fırına girecek imam
bayıldıların üzerine sivri biber dilimleri
ekleyebilirsiniz.
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Nasıl Yapılır?
1. Kabuğunu soyduğunuz büyük boy kuru soğanları
ince piyazlık şeklinde doğrayın. Sarımsakları incecik
kesin.

8. Fırın tepsisine aralıklı olarak dizdiğiniz kızarmış
patlıcanların orta kısımlarını açın. Tepeleme olarak
soğanlı ve domatesli iç harçla doldurun.
9. Fırın tepsisine çok az miktarda salçalı sıcak su
ekleyip, imam bayıldıları önceden ısıtılmış 180 derece
fırında 20 dakika kadar pişirin.
10. Fırından çıkardığınız imam bayıldıları,
dinlendirdikten sonra sıcak ya da soğuk olarak
sevdiklerinizle paylaşın.
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LAGOS

Lagos balığı, lahoz ve girida isimleri ile de bilinen
bir balık türüdür. Özellikle Atlas okyanusunun doğu
taraﬂarında, Ege denizinde ve Akdeniz bölgesinde
yaşamlarını sürdüren bu balıklar yırtıcı bir balık
çeşidi olarak bilinir. Çok fazla derinlerde değil daha
çok sığ bölgelerde 20-220 metre arası derinliklerde
yaşarlar. Lagos balığı etçil olduğu için, kabuksuz ve
omurgasız küçük balıklarla beslenme ihtiyaçlarını
karşılarlar. Çok popüler olan bu balık türü,
ülkemizde en çok Akdeniz’de bulunur ve oldukça
pahalı bir balıktır. Üreme zamanları genellikle Mayıs
ve Haziran aylarını kapsamaktadır. Çok ünlü fakat
bir o kadar da pahalı olan bu balıklar, soframıza
buğulama, ızgara, tava gibi farklı şekillerde gelerek
renk katarlar.
Avcılığı
Hani balıkları olarak anılan (Serranidae ailesi)
kalabalık bir ailenin ılık suları seven bir üyesidir
lagos. Oltaya binişi anında seri ve kontrollü
hareketleri gerektiren teknik bir oltacılığı vardır.
İlk yüklenmede yapılacak sert tasmalamanın ardı
sıra misinada boşluk yaratmaksızın ambreyajı
(kalaması) uygun sertlikte ayarlanmış makineyle
aralıksız misina sarımına girilmesi gerekir. Aksi halde
hemen hemen her deliğini, oyuğunu ve çatlağını
gayet iyi bildiği kendi kayalığında başını sokacak
bir delik bulacak ve donamı kurtarılamayacak
halde ilişken bir yüzeye takmayı başaracaktır.
Çoğu zaman açıktan çekilen yapay yemlerin,
sudan kesilmesine birkaç metre kala kıyı önündeki
kayalıklarda oynayan afacan lagosları cezbederek
son anda ağızlandığı bilinir. Bu yüzden kayalık bir
merada son metreye kadar yemin balık alacağı
ihtimaliyle donamı kontrollü şekilde çekmekte ve
ani hareketlerle kendinizi ve yerinizi belli etmekten
kaçınmanızda fayda vardır.
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SU DÜNYASI
Lagoslar ve orfozlar her ne kadar kayalık meraların
deniz tabanına yakın alanlarında yerleşme eğilimi
gösteren demersal balıklar olsalar da yüzeyden
şamatayla gelen sahte balıklarla (surfer ve popper
vobler’lere) yalpa kanadı olmayan (gagasız) WTD
aksiyonlu (walking the dog) vobler’lere de hayli
ilgilidirler. Kıyısında durduğunuz resif dokusu
içerisinde gördüğünüz kaya koridorlarının arasıyla
balkon önlerinin taranması başarı şansınızı çok
arttıracaktır. Çalışma süresi boyunca kamış
üzerindeki kontrolünüzü ve donanım üzerindeki
dikkatinizi en üst seviyede tutmanız gereklidir.
Nitekim lagosun deniz tabanından hızla yükselerek
yemi arkadan alacağı ve aynı hızla geriye dönüp
oyuğuna gideceği bilinmeli, sudaki yemin
aksiyonu dikkatlice gözlenmeli, yemin aksiyonel
sarsıntılarındaki sıra ve tekrarlar kamış marifetiyle
sürütme boyunca dinlenmelidir. Yüzeyden gelen ve
özellikle yüzeyin 50-60cm altından seyreden yarı
dalan tek parça, mafsallı (iki veya daha fazla parçalı)
balık, kalamar ve karides taklidi yapay yemlere
kolaylıkla kanarlar. Bu tip yemlerde öne çıkan renk
tercihleri ekseriyetle mavi-yeşil sırtlı beyaz gövdeli,
kırmızı başlı beyaz gövdeli, kehribar tonlarda
gövdeli ve kahverengi sırtlı, sedef etkili beyaz
yahut sarı gövdeli turuncu sırtlı modellerdir. Yemin
ağızlanarak donamın balık tarafından gezdirilmesi
anında kaya yüzeylerinde misinanın kesilmemesi
için iri hani balıklarında kullandığım klasik donanım
önerim 0.35mm üzeri bir saydam misina ya
da 0.20mm’den daha ince olmayan Dyneema
standartı multiﬁlaman olta ipleridir. Misina ve olta
ipinde bu kalibreleri önermemdeki temel amacın
takımın tartma değerini arttırmak kadar sürtünmeye
karşı mukavemet sağlamak olduğunu belirteyim.
Yemin yalın şekilde görünerek cazibesini arttırmak
için 0.35-0.40mm ﬂorokarbon misinayla birkaç
metre kılavuzlama yapılması da makul olacaktır.
İlk vuruş ve takip eden ilk birkaç metre cüssesiyle
orantılı müthiş bir mücadele hissettiren lagos,
sonrasında kesin ve kayıtsız bir teslimiyetle
olabildiğince açılmış ağzı ve solungaç kapaklarıyla
size dönen bir şampiyondur.

Lagos Balığının Özellikleri
• Tropikal bölgelerde yaşayan Lagos balıklarının göç
etmedikleri bilinir.
• Ortalama olarak 30-50 kilo ağırlığında olsalar da
Karayip bölgesinde 300 kiloya kadar Lagos balığı
görmek mümkündür
• Boyları da genel olarak 60 130 cm arasında
değişmektedir.
• Gövde bölgesinin rengi ya kahverengi, yeşilimsi
ya da koyu gri renktedir. Üst bölgesinde sarı lekeler
bulunmaktadır.
• Yaz aylarında taşlık ve kıyı kısımlarda yaşamayı
severler.
• Ağız kısımları turuncu renktedir ve dişleri de adeta
fırçaya benzer.
• İyi gelişim göstermeleri için ortam sıcaklığının
20-25 derece arasında olması gerekir.
• Lagos balığının kabukları çok serttir ve pulları da
normalinden çok daha kalın olarak bilinir.
• Türkiye’de bu balıklar 8-10 metre derinliklerdeki
kayalık bölgelerde bile rahatlıkla görülebilmektedir.
• Bu balıklar yaşadıkları yerlere çok fazla sadık
olmalarıyla da bilinirler.
• Lagos balığının en iyi gelişim gösterdiği sudaki tuz
oranı %35 olarak hesaplanmıştır.
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STAND

GPD
STANDLARI
İLE DE
FARKLI

GPD, teknolojik ve estetik
standartları yüksek olan tüm
ürünlerini eşdeğer kaliteli
standlar ile müşterilerine sunuyor.
Perakende satışa özendirici
dikkat çekici sunumlar ile GPD
ürünleri tüketicilerin gözlerini
kamaştırıyor.
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PAZARLAMA

BIG5 CIDDE
GPD yurtdışı fuarlara
katılmaya devam ediyor.
Bu senenin ilk durağı
katılımcısı yüksek olan BIG5
SHOW Yapı Fuarının CIDDE
ayağıydı. Bizi DUBAI’ de ki
BIG5 fuarından takip eden
müşterilerimiz standımızı
ziyaret ederken, bölge
bayilerimiz de bizleri yalnız
bırakmadı. Standımız ve
ürünlerimiz ziyaretçilerin
ilgisini gördü.

İHRACAT & FUAR

GPD, HER YERDE

PROJECT LEBANON 2018
Distribütörümüz ile Lübnan Project Yapı Fuarı’na katıldık. Fuar da bataryalarımız ve
duş setlerimiz sergilenirken, fuar öncesi ve esnasında Lübnan’ın işlek caddelerinde
billboardlarda ilanımızla tanıtım yapıldı.
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İHRACAT & FUAR

PAZARLAMA

GPD, HER YERDE

RUSYA-MOSBUILD
Moskova’da
düzenlenen
MOSBUILD
fuarına bu sene de
distribütörümüz ile
katılım gösterdik.
Fuarda geniş ürün
gamımıza yer verildi.
Firma personeliyle
birlikte geniş bir
katılım gösterirken,
Satış ve Pazarlama
Koordinatörümüz
Sertaç Südütemiz de
GPD için oradaydı.
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PAZARLAMA

Lübnan - Sani Turka

YURT DIŞI ZİYARET

GPD YURT DIŞINDA DA BAYİLERİYLE

Hollanda URGE çalışması kapsamında
Rotterdam’daki sektör temsilcileri

Rotterdam Ticaret Ateşesi
Rotterdam Baş Konsolosu

Bakü

İhracat müdürümüz Atilla Atasoy yurtdışında ziyaretlerine devam ediyor. 2018 yılı içerisinde Bakü, Lübnan, İngiltere, Kıbrıs ve Sırbistan’a
gerçekleştirilen seyahatlerde bayilerimizle yıl içerisinde yapılan ve yapılması planlanan aksiyonlar görüşüldü. Hollanda Urge çalışması
kapsamında Rotterdam’da ki sektör temsilcileriyle bir araya gelindi. Akşam Rotterdam Ticaret Ateşesi ve Rotterdam Baş Konsolosu‘nun
katılımıyla düzenlenen akşam yemeği gerçekleşti.
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PROMOSYON

PAZARLAMA
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GPD PROMOSYONLARI İLE
DİKKAT ÇEKİYOR
GPD Kurumsal kimliği içerisinde hazırladığımız promosyon malzemelerimiz
yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize gönderilmeye devam ediyor. Yaz aylarının
gelmesiyle hazırladığımız GPD logolu tişörtlerimiz iç piyasa müşterilerimize
dağıtılırken, yurt dışı müşterilerimiz için İngilizce GPD logosu ile hazırlanan
tişörtler sevkiyatlarla birlikte müşterilerimize dağıtılmaya başlanmıştır.
Bu sene içerisinde yenilediğimiz tanıtım ﬁlmimiz için müşterilerimize
ve fuarlarda dağıtmak üzere USB bellekler hazırladık. Belleklere; Yurt
içi müşterilerimiz için Türkçe tanıtım ﬁlmimizle birlikte katalog ve ﬁyat
listelerimizi yüklerken, Yurt dışı müşterilerimiz için İngilizce ﬁlm ve
kataloglarımızı yükleyip sevk etmekteyiz.
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PAZARLAMA

SOSYAL MEDYA

GPD SOSYAL MEDYADA

Değişen ve gelişen dünya ile reklam çalışmaları televizyon, radyo ve
yazılı basının yanında büyük ölçüde yerini dijital medyaya bıraktı. Sosyal
medya üzerinden tanıtımlara başlayan ﬁrmamız Facebook, İnstagram ve
Youtube hesaplarıyla kullanıcılarımıza ulaşıyoruz. Bizleri hesaplarımızdan
takip edip, ﬁrmamızla ilgili haber ve yeniliklere ulaşabilirsiniz.
Facebook/gpdaimasizlerle
İnstagram @gpdarmatür
Youtube: GPD Banyo ve Mutfak Armatürleri
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TANITIM FİLMİ

PAZARLAMA

GPD’YE
DAİR HER
ŞEY BU
FİLMDE

GPD tanıtım ﬁlmi, yüksek
teknolojili üretimimizi anlatırken ,
satış ve pazarlama aksiyonlarımızı
da sizler ile paylaşıyor. Film için de
standlardan kataloglara , ürünün
üretiminden sevk edilmesine
kadar olan tüm süreçler kısa
ama dolu bir içerikle hazırlandı.
Tanıtım ﬁlmimizi, sosyal medya
hesaplarımızdan ve Youtube
kanalımızdan hem Türkçe hem
de İngilizce olarak izleyebilirsiniz.
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PAZARLAMA

USTA SEMİNERİ

GPD USTA SEMİNERLERİ
ÜLKEYİ GEZİYOR

Geçtiğimiz dönemde bayilerimizle ortak usta seminerleri gerçekleştirdik. Satış Sonrası Hizmetler Müdürümüz Mehmet Akın’ın
katılımıyla gerçekleşen kurumsal buluşmalarda ustalarla bir araya gelirken; GPD ürünleri hakkında ustalara teknik bilgiler verilirken,
katılımcılara GPD promosyon malzemeleri dağıtılmıştır.
Feyap Mekanik/Konya bayimizle birlikte gerçekleşen etkinlik sonunda Mehmet Bey’e katılımından dolayı ﬁrma tarafından plaket
verilmiştir. Mendos Ticaret/Fethiye bayimizle gerçekleştirdiğimiz seminerde ise bölgedeki ustaların ilgisi ile karşılaşılmıştır.
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SATIŞ SONRASI
SATIS
TEMİZ İŞ TESİSAT
İZMİR
1977 Eskişehir doğumluyum, küçük yaşta
ailemin Tavşanlı ilçesine yerleşmesi ile birlikte
ilk ve ortaokul yıllarım burada geçti.Tesisatçılık
mesleğini okul yıllarında hafta sonu ve dönem
tatillerinde sıhhi tesisat dükkanında çıraklık
yapmaya başladım.
Tesisatçılık mesleğine olan bağlılığım ve
sevgim sebebi ile ortaokul mezunu oldum,
ileriki seneler içerisinde yetişkin olduğum
dönemde bulunduğum yer bana yetersiz
gelmesi sebebi ile kendi mesleğimi daha iyi
göstermek ve eksik kalan taraﬂarımı telaﬁ
etmek adına İzmir Balçova ya yerleştim. İzmir
Balçova da askerlik dönemine kadar sıhhi
tesisat işlerinde ayrıca kat kalorifer ﬁrmasında
görev aldım ve bu işlerden oldukça tecrübe
kazandım.Askerlik dönemi sonrası kendi iş
yerimi kurarak bugünlere kadar geldim. GPD
ile müşteri olduğum S.C.P ﬁrmasının dostluğu
sayesinde tanıştım. GPD ﬁrması çatısı altında
7 seneyi aşkın süredir tüketicilerimize hizmet
vermekteyiz.
Ahmet Taşkıran

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
BURSA-İNEGÖL
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DİYARBAKIR-BİSMİL
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
ESKİŞEHİR
GİRESUN
G.ANTEP
İSTANBUL ANADOLU
İSTANBUL SİLİVRİ
İSTANBUL- GAZİOSMANPAŞA
İSTANBULBEYLİKDÜZÜ
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
YÖRÜKOĞLU ELEK. VE SIHHİ TESİSAT
YENİ YAPI İNŞ. SAN.VE TİC.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
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
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
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 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
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
SIVAS
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TEKİRDAĞ-MERKEZ
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA
YOZGAT
YOZGAT -SORGUN
K.EEREĞLİ-ZONGULDAK

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
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
0543 946 39 18
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 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
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

Fonksiyonel
Şık
Kaliteli
Tasarruflu

GPD MPN70- Espina Pencere Önü Eviye Bataryası

