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Yeni yıl...
Yeniliklerle dolu GPD
Değerli             Okurları,  
 

2018’i bitirdiğimiz bugünlerde ilginizi çekecek bir 
içerik ile çıkarttığımız dergimizin kapağında sizleri 
Nino Eviye Bataryası karşılıyor.

Yönetim bölümümüzde Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Aret Polat’ın “2019’a Girerken”, konulu 
yazısı ile Yönetim Kurulu Üyemiz Kamer Polat’ın 
“Yeni Yıl Yeni Umutlar” konulu yazısını, Bizden 
Biri bölümünde İhracat Satış Yöneticimiz Yücel 
Verim’i sizlere tanıtıyor ve Pazarlama bölümümüzde 
yeniliklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.

GPD’nin yeni ürünlerini tanıttığımız Vitrin bölümü ve 
hemen peşinden gelen Çölyak hastalığını anlattığımız 
Sağlık bölümlerinin ilginizi çekeceğini düşünüyoruz. 

Baharat sayfasında Kimyon’u tanıtırken, Zimbabve’yi 
keşfedeceğiniz Gezi bölümü ile görmediğiniz 
yönleriyle size ülkeyi anlatmak istiyoruz. Sanat 
bölümümüzde Afrika Taş Sanatı’nı tanıyacaksınız. 
Spor bölümümüzde son yıllarda öne çıkan Futsal 
sporunu ve hemen sonrasında da Beef Wellington 
yemeği tarifini alacağınız Mutfak bölümümüzü 
takiben Su Dünyası ile Tekir balığının bilinmeyenlerini 
okuyabileceksiniz. Botanik bölümümüzde Manolya’yı 
size aktardığımız yazımızdan sonra bu sayımızda Satış 
Sonrası bölümü ve Teknik Servis bilgilerimizi de bir 
solukta okuyacağınızı umuyoruz.

Yeni yılın sizlere yeni umutlarla geleceği temennisiyle 
dergimizi de keyifle okumanızı dileriz.

EDİTÖR
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YÖNETİM

Aret Polat
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

GPD 2018 yılını yine başarılı satış rakamları ile kapatarak tüm 
satış kanalları toplamında bütçe ve geçen yıla göre büyüme 
kaydetti. Özellikle yılın ilk yarısında çok güçlü satış rakamları 
elde ettik. Yılın 2.yarısında bu hız düşmesine rağmen 
toplamda hedeflerimize ulaştık.

Aret Polat “Zor bir yıl olmasına rağmen, tecrübeli Satış ve 
Pazarlama ekibimiz ile, güçlü yönetimimizle, fabrikamızın 
her zaman daim olan desteği ve yüksek üretim gücümüz 
ile zorlukları aştık. Zor diye başlayıp kolayca bitirmek bizim 
için alışılmış bir durum haline geldi. Her yıl A, B ve C planları 
yaparak seneye başladığımızdan ve esnek bir yönetime sahip 
olmamızdan dolayı her gelişme için bir aksiyonumuz oluyor.”

Yeni sene için de projeksiyonunu anlatan Aret Polat 
“2019 için piyasa beklentilerin aksine yine büyüme odaklı 
devam edeceğiz. Risklerimizi kontrol ederek ve pazar 
payımızı koruyup daha da arttırıcı aksiyonlar uygulayarak 
ortamı fırsata çevireceğiz. Yeni senede 5 yeni seriyi ürün 
gamımıza dahil ederken, ürün hayat eğrisi sona eren serileri 
de ayıklayarak etkin bir ürün yönetimi sergileyeceğiz. 
İhracatta 2019’u hedef yıl kabul edip ayak basmadık yer 
bırakmayacağız. Yapı marketlerde markamıza değer katacak 
aksiyonlarla çalışmalarımız devam ederken bayi kanalında da 
büyümeye devam edeceğiz.”

GPD; bireylerin değil toplamın gücüne inanarak yeni bir yıla 
daha başlıyor. Bu anlayış ile ülkesine, bayilerine, çalışanlarına 
saygı ve sevgi çerçevesinde 2019 yılında da başarılarına 
yenilerini eklemeyi amaç edinmiştir.

2019’a GİRERKEN...



İYİ İŞLER BAŞARMANIN 
TEK YOLU YAPTIĞINIZ 
İŞİ SEVMEKTEN GEÇER. 

Steve Jobs
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YÖNETİM



4 2018/2.Sayı:30

YÖNETİM

Kamer Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi 

Zorluklar her zaman yeni fırsatlar yaratır. Satış 
ve Pazarlama işinde de her zorluk aslında ders 
çıkarılması gereken birer vakadır.

2019 Yılına girerken hem Satış ve Pazarlama 
ekibinin hem de fabrika çalışanlarının 
motivasyonu, ekibini diri ve başarıya odaklı 
tutulması etkin bir liderlik gerektiriyor. Aynı şey 
ülkenin tüm vatandaşları içinde geçerli. Morali 
yüksek, kenetlenmiş ve her zorluğa hazır insanlar 
hem şirketleri hem de ülkeleri ayakta tutar.

Kamer Polat” Her çalışanın ve yöneticinin 
kendi potansiyeline inanması, iyimser olması, 
hedef odaklı olması, değişimlere karşı esnek 
olabilmesi, yenilikçi olması çok önemlidir. 
Biz GPD içinde çalışanlarımızla kenetlenmiş 
durumda hedeflerimize doğru her yıl olduğu 
gibi 2019 yılında da ilerleyeceğiz. Herkesin gittiği 
yere gidersek fırsat kalmaz, herkesin söylediği 
yönde hareket edersek karlı alan bulamayız, biz 
ekonomiyi ve piyasayı iyi analiz ederek rasyonel 
kararlar alıyoruz”

GPD 2019 yılında da tüm gücünü müşteri 
memnuniyetine odaklayarak, yarım yüzyıllık bir 
firma olmanın gücü ile var olmaya devam ediyor.

YENİ YIL
YENİ UMUTLAR...



HERKESİN BEKLENTİSİNİ 
ÖZELLİKLE DE KÖTÜ 
OLANLARI KABUL 

EDERSENİZ SONUCU 
HİÇBİR ZAMAN 

DEĞİŞTİREMEZSİNİZ.

Michael Jordan
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BİZDEN BİRİ

İHRACAT SATIŞ YÖNETİCİSİ
YÜCEL VERİM
1980 yılında Denizli/Tavas’ta dünyaya geldim. İlk okulu köyümde, 
orta ve lise öğrenimimi Aydın/Nazilli’de tamamladım.

Yüksek öğrenimimi Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari 
Bilimler Fakültesinde tamamlayıp, yurtdışına çıkıncaya kadar 
Bursa’da tekstil ve makine sektörlerinin satış bölümlerinde tecrübe 
kazandım.

2009-2012 yılları arasında Asya Pasifik ve Orta Doğu ülkelerinde 
çalışıp kendime yurtdışı iş ve çalışma kültürü kattım.2013 yılında 
Türkiye’ye döndüm ve İstanbul’a yerleştim.
Özel şirketlerde, tekstil ve makine sektörlerinde daha çok yurtdışı 
satış ve ihracat alanında hem birikimlerimi kullandım hem de yeni 
tecrübeler edindim.

2018 Ağustos ayından itibaren alanında yurtiçi ve yurtdışında hem 
kalite hem de müşteri memnuniyetinde haklı bir üne sahip GPD 
bünyesinde “İhracat Satış Yöneticisi” olarak çalışmaya başladım.
Dünyada ve ülkemizde son zamanlarda istemeyerek de olsa 
meydana gelen ekonomik bazı sıkıntılar sonucunda ihracatın hem 
şirketler hem de ülkemiz için ne kadar önemli olduğu bir kez daha 
ortaya çıkmış oldu. Bu alanda elimden gelenin en iyisini yapmayı 
kendime bir görev olarak görüyorum.

Yaklaşmakta olan yeni yılın hem ülkemiz hem bütün dünya için, 
herkes için en iyisini getirmesini diliyorum.



2018/2.Sayı:30 7

PAZARLAMA FUAR
THE BIG 5 
SHOW DUBAİ 
YAPI FUARI
GPD; Dünyanın prestij fuarlarından 
biri olan The Big5 Show Dubai Yapı 
Fuarı’na 5. Kez katılım gösterdi. 
Geçen sene olduğu gibi bu sene de 
özel tasarım standıyla ziyaretçilerini 
karşılayan GPD, 26-29 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleşen fuarda Dünya’nın 
her yerinden gelen yatırımcı, mimar, 
mühendis ve tedarikçilerle standında 
buluştu. Ziyaretçiler standa büyük ilgi 
gösterdi. Zengin ürün gamına standında 
yer veren GPD yeni ürünlerini de fuarda 
tanıtma imkanı buldu.
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PAZARLAMA

GPD, STANDLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
GPD stand tasarımlarıyla 
dikkat çekmeye devam 
ediyor. Antrasit ve ahşap 
renkleriyle stantlarda bir 
uyum yakalayan GPD, 
ürün gamını geniş tutacak 
şekilde her bayisi için özel 
olarak tasarım ve uygulama 
yaparak ürünlerini 
sergileme imkanı sağlıyor.



PAZARLAMA SOSYAL M
EDYA
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GPD, SOSYAL MEDYADA
GPD sosyal medyada fark 
yaratmaya devam ediyor. 
Takipçileri için düzenlediği 
yarışmalarla tüketicilere kullanışlı 
GPD armatürleri hediye ediyor. 
Hazırladığı yeni film ile de 
Facebook, Instagram ve Youtube 
reklamlarında yoğun beğeniyle 
karşılaşan GPD dijital medya 
alanında sürprizlerine devam 
ediyor. 

facebook.com/gpdaimasizlerle

twitter.com/gpdaimasizlerle

instagram.com/gpdarmatur

GPD Banyo Mutfak Armatürleri
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PAZARLAMA

GPD TABELALARI HER YERDE

Kurumsal kimliği ve bu 
kimliğe uygun tasarımlarıyla 
ön plana çıkan GPD, 
yeni tabela tasarımıyla 
Teknik Servislerini de bu 
plana dahil ediyor. Teknik 
Servisler için tek tip, ışıklı 
ve kompozit oyma olarak 
hazırlanan tabelalar sene 
itibariyle belli başlı servislere 
takılmaya başlandı. Geniş 
servis ağına sahip olan GPD, 
önümüzdeki sene içinde 
uygulamalarına devam 
edecek.
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PAZARLAMA FUAR
GPD TÜRAP EXPO’DA
GPD Kasım ayında Türk-Arap Ülkeleri İş Birliği Derneği 
(TÜRAP) ’nin düzenlediği 1500 Arap yatırımcının 
katılımıyla gerçekleştirilen 5’inci Türk-Arap Yapı İnşaat 
Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı ile 
2’inci Türk Arap Gayrimenkul Proje Yatırım ve Finansman 
Fuarına katılım gösterdi. Bahçelievler’de bir otelde 
gerçekleştirilen fuarların açılışına Türk-Arap Ülkeleri İş 
Birliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, Eximbank 
Genel Müdürü Adnan Yıldırım, MÜSİAD Genel Başkan 
Yardımcısı Kerim Altınbaş, Cezayir Ankara Büyükelçisi 
Lahssan Boufares ile Arap yatırımcılar ve çok sayıda Türk 
firması katılırken; GPD stant ve ürünleriyle fuar alanında 
birçok Arap yatırımcının dikkatini çekti. Fuar sonunda 
dernek başkanından katılım belgesi alarak, ileriye dönük 
iş birliklerinin devamlılığı üzerinde duruldu.
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PAZARLAMA

Kıbrıs
Yar Ticaret

Moldova 
Uniplast

Moldova 
Uniplast

GPD YURT DIŞINDA DA BAYİLERİYLE
GPD Yurtdışındaki bayilerini 
ziyarete devam ediyor. 2018 yılı son 
çeyreğinde Kıbrıs, Makedonya ve 
Moldova’ya yapılan ziyaretlerde 2019 
yılı hedefleri ve iş birlikleri üzerine 
konuşuldu. Dinamik ekiplerin GPD 
çatısı altında etkin çalışma istekleriyle 
yurt dışı pazarında güzel işler 
başarılacağı görüldü.
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PAZARLAMA YURT DIŞI ZİYARET

Makedonya
Content

Makedonya
Content

Makedonya
DBD

Makedonya
DBD
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VİTRİN

GPD 
EVİYE 
BATARYALARI

GPD, günün stresini attığımız, küçük aşçılık denemeleri yaparak büyük mutluluklar yarattığımız 
mutfaklarda, hem estetik hem de fonksiyonel ürünler sunarak insanlara kişisel tecrübe alanları 
sunmaya devam ediyor. Eviye derinliklerine ve kaplamalarına göre değişen taleplere de cevap 
vermek için kendi armatür yüzey kaplamalarını zenginleştirirken, hareket imkanını çeşitlendirmek 
adına da yeni ürünlerini arttırıyor. Minimal tarzdan oval hatlara uzanan geniş bir skalada eviye 
bataryaları sunarken, su tasarrufunu da ön plana çıkartıyor.

FUEGO
MTE 105

RİTMO
MTE 85

TULİO
MTE 135

Köşeli ürünleri tercih edenler için; Gövde şekline uygun dikdörtgen aeratörlü Fuego, kare tasarıma uygun borulu 
Ritmo ve Tulio, değişen fiyat kademeleri ile tüketicilere seçenek sunuyor.
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VİTRİN

TAURO
MTE 150

FREZİA
MTE 100

NOVA
MTE 35

Oval silindirik ürünleri tercih edenler için; Büyük gövdesi ve altın görünümlü PVD yüzey kaplaması alternatifi ile Provido, klasik hatlara sahip ve 
yine altın görünümlü PVD yüzey kaplaması alternatifi ile zarif tasarımlı Tauro, ince hatlara sahip modern tasarımlı Frezia, silindirik gövdeli Nova 
ve Felis, oynar başlıklı aeratörü ve ince yapısı ile Solus, çok seçenekli ürün gamı ve yuvarlak hatları ile Atros ve Espina, göze hoş gelen sade 
tasarımları ile İris, Kalipso, Eko ve Adrio…
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VİTRİN

NİNO UEB 05

Çift kumandalı sistemde, sıcak ve soğuk suyu seramik 
salmastralı olarak kullandıran Nino L ve U biçimli boru 
seçenekleri sunuyor.

Özel olarak endüstriyel mutfaklar için tasarlanmış MEE35 Nova Endüstriyel Eviye 
Bataryası ile kullanıcı çok geniş bir hareket imkanı kazanılırken, hem çıkış ucundan 
kontrol imkanı hem de spiralli uç sayesinde fonksiyon zenginliği elde ediliyor.

Pencere önünde bulunan eviyelerde, 
borusunun yukarı aşağı hareket imkanı 
sayesinde MPN70 Espina Pencere önü eviye 
bataryası, kullanım anında tüketiciye yer 
kazandırdığı gibi pratik bir hareket ile eski 
haline gelebiliyor. pencere açılacağı zaman 
boru aşağı doğru indirilebiliyor.

NİNO LEB 05

NOVA MEE 35

ESPİNA MPN 70
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VİTRİN

ESPİNA MAR 70

ATROS MES 65 ATROS MES 66

ESPİNA MES 70 VE MES 71

KALİPSO MES 20

ADRİO MTE 120

Arıtma sistemi olan evlerde, arıtma suyu ve 
tesisattan gelen suyu aynı gövde de birleştirip 
ayrı aeratörlerden akıtarak hijyen sağlayan 
ve 2 armatür yerine tek armatür kullanımı ile 
tasarruf yaratan MAR70 Espina Arıtma Çıkışlı 
Eviye Bataryası, hem mutfağınızı hem de cebinizi 
düşünüyor. Arıtma suyu ve tesisat suyu 2 ayrı 
kumanda kolu ile kontrol ediliyor.

Suyun basıncı ile çıkış ucu içinden çıkan oynar başlıklı özel 
teknolojisi ile MES65 Atros Spiralli Eviye Bataryası hem spiral 
uç gövdeden ayrıldığından hem de gövde de sabitken hareket 
imkanı veriyor. Spiralli eviye bataryası olarak kullanılan modern 
tasarıma sahip MES70 ve MES71 Espina, MES20 Kalipso, 
MES66 Atros spiralli eviye bataryaları eviye içinde geniş ve 
fonksiyonlu hareket imkanı sunuyor.

Ekonomik seçenekler için ise Adrio serisi 
eviye bataryaları hem pratik hem de işlevsel 
özellikleri ile her evde yer alabilecek kalitede.
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SAĞLIK
Çölyak Hastalığı ince bağırsağın, 
GLUTEN adlı proteine karşı ömür 
boyu süren ve kronikleşen alerjisi, 
hassasiyetidir. Buğday, Arpa, Çavdar ve 
Yulaf gibi tahıllar GLUTEN içerir.

Alınan gıda, ince bağırsakta bileşenlerine 
ayrıştırılıp bağırsak mukozası üzerinden 
kana karışır. Vücudumuzun yeterince 
gıda alabilmesi, ince bağırsakta çok 
sayıda bulunan ve VİLLUS çıkıntıları 
olarak adlandırılan kıvrımlar tarafından 
sağlanır. Çölyak Hastaları glutenli 
yiyecekler tükettiklerinde bağırsak 
mukozasında alerji nedeniyle villus 
çıkıntıları ve kıvrımları tahrip olarak 
azalır ve küçülürler. Böylece bağırsak 
yüzölçümü gittikçe azalır ve alınan 
gıdalar emilemez hale gelir. Sonuçta 
beslenme yetersizliği, arkasından da 
hastalık belirtileri ortaya çıkar.

Önemli Bilgiler
Gluten içermesi ihtimali olan yiyeceklerin 
Glutensiz gıda maddeleri ile aynı yerde 
bulunmaması önemlidir.  Glutenli 
gıdaların glutensiz gıdalara temas 
etmemesi için bu maddeleri hemen 
ayırın.

Yemek hazırlığı sırasında glutenli gıdalara 
değmiş, bulaşmış çatal kaşık süzgeç 
tabak v.s gereçler kesinlikle Çölyaklı 
kişilerin gıdalarına dokundurulmamalıdır.

İnce bağırsakta tahribata yol açarak 
hastalıklara neden olabilmesi için bir 
çay kaşığı un, buğday ya da bulgurun 
sekizde biri yeterli olmaktadır. Yani bu 
miktar bile zararlıdır.

ÇÖLYAK
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SAĞLIK
Belirtiler
Çölyak hastalığının belirtileri geniş bir 
yelpazeye yayılır.
 
-Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik
-Yaşa göre kilo azlığı
-Kas zayıflığı
-Kansızlık
-Dışkıda anormallik, büyük tuvalet 
ihtiyacı artması
-Kusma
-Bezginlik
-İştahsızlık     
-Büyüme geriliği        
-Ağız içinde oluşan aftlar
-İştahsızlık, gaz şikayetleri
-Eklem ve kemik ağrıları
-Sinirlilik
-Ciltte kaşıntılı döküntüler

 Tanı Yöntemi
Çölyak hastalığı her yaşta teşhis 
edilebilmektedir. Çoğunlukla belirtiler ilişkili 
bir başka hastalığı da düşündürmektedir. 
Erken osteoproz, kansızlık, teşhis edilmemiş 
Laktoz alerjisi gibi.

Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde 
önem taşıyan birçok değişimlere neden 
olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. 
Kan testleri ve sonrasında ince bağırsak 
biyopsisi ile kesin tanı konulmaktadır.

 Çölyak Hastalığı Alerji Testleri, Rezonans ve 
Homeopati v.b yöntemlerle teşhis edilemez.
 

 Tedavi Şekli
Çölyak hastalığının tek tedavisi GLUTENSİZ  sıkı 
bir diyettir.  Diyetin sıkı bir şekilde uygulanması ile 
düzleşen ince bağırsak yüzeyi normal şeklini ve 
işlevini tekrar kazanmaktadır. Çok az miktarda alınan 
gluten bağısaklardaki tahribatın tekrarlamasına 
neden olur.
 
Glutensiz sıkı bir diyetin uygulanması süresince 
Çölyak hastasının genellikle bir şikayeti olmaz. 
Beslenme tarzının değiştirilmesinin ardından genelde 
kısa bir süre içerisinde şikayetler belirgin şekilde 
azalır. Şikayetlerin tamamen kaybolma süresi ince 
bağırsaktaki tahribat derecesi, hastanın yaşı ve diğer 
faktörlere göre değişkenlik gösterebilir.

Gluten içeren gıdalardan kaynaklanan, hissedilebilir 
şikayetler çoğunlukla uzun süreler sonrası hatta 
bazen yıllar sonra kendini gösterir. Diyetin bozulması 
ya da terk edilmesi tedavi edilmesi çok daha zor olan 
ağır hastalıklara neden olabilir. Çölyak Biorezonans 
ya da Alternatif Tıp yöntemleri ile tedavi edilemez. 
2014 yılı itibariyle bilinen, kanıtlanmış tek tedavi 
yöntemi GLUTENSİZ DİYETTİR.
 
Diyetin uygulanmasında yapılan ihlal ya da ihmallere 
rağmen hasta tarafından hissedilebilir şikayetlerin 
oluşmaması, asla, glutensiz diyetten vazgeçilmesi 
anlamına gelmez.
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Kimyon
Baharatlar lezzetli yemeklerin yapımında önemli rol 
oynamaktadırlar. Hint mutfağının ana maddesini 
oluşturan baharat, aynı zamanda diğer ülkelerde 
de yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı şekilde 
kimyon da diğer baharat türleri gibi Hint mutfağı 
başta olmak üzere yemeklerde yaygın olarak 
kullanılır.Kimyon veya “Jeera” olarak adlandırılan 
bitki Akdeniz ülkelerinde yetişen bitkilerin ufak 
tohumlarından oluşur. Kimyon tohumunun 
yassımsı şeklinin etrafında çizgi kanalları vardır. 
Yaprakları ucuna doğru sivrilir renkli ve dikdörtgen 
şeklindedir. Kimyon tohumunun ufak olmasına 
rağmen rengi, tadı oldukça otantiktir.

Kimyonu sağlık açısından bu kadar önemli kılan şey 
sadece tadı değil şüphesiz, vücut sağlığı için hayati 
önem taşıyan vitamin ve mineraller içermesidir. 
Tam bir A vitamini olan kimyon ayrıca C, E ve K 
vitaminlerini içermektedir. Bunun dışında folatlar, 
niasin, piridoksin riboflavin ve tiamin içermektedir. 
Karbonhidratlar açısından da zengin olan kimyon 
ayrıca yağlar ve diyet lifleri içermektedir.
Kimyon bazı mineraller açısından da çok zengindir, 
özellikle kalsiyum ve fosfor açısından çok zengin 
olan kimyon bunun yanında demir, bakır, 
manganez, magnezyum ve çinko içermektedir. 
Ayrıca beta karoten deposu olarak gösterilir.

Kimyonun Sağlığa Faydaları
Kimyon mutfaklarda çok yaygın olarak 
kullanılmasına rağmen eski çağlardan itibaren 
alternatif tıpta hastalıkların tedavi edilmesinde de 
kullanılmıştır. Mükemmel bir demir deposu olan 
kimyon anemi hastalığına neden olan unsurların 

ortadan kalkmasında önemli bir rol oynar. 
Bağışıklık sistemini güçlendirir ve anti 
kanserojen maddeler içererek kanser 
hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

Yukarıda belirttiğimiz gibi yüze yakın 
kimyasal bileşen içeren kimyon eski Mısır, 
Roma ve Yunan medeniyetleri tarafından 
da hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır 
ve modern tıpta kimyon hakkında 
yüzlerce laboratuvar çalışması yapmıştır.
Kimyonun Cilde Faydaları: Cilde en çok 
zarar veren iki unsur serbest radikaller 
ve toksitlerdir. Kimyonun içerdiği mineral 
ve bileşenler bu iki unsurun ortadan 
kalkmasını sağlar ve cilde verdikleri 
zararları azaltabilirler.

Kimyonun bol miktarda içerdiği fosfor, 
ciltte meydana gelen sivilce, dökülme 
ve benzeri sorunların giderilmesini 
sağlayabilir. Kimyonun içerdiği maddeler 
toksinlerin boşaltım yoluyla kolay bir 
şekilde vücudun dışına atılmasını sağlar.
Kimyon ayrıca sirke ile uygulandığında 
akne ve siyah lekelerle de mücadele 
edebilir hatta bu sorunları ortadan 
kaldırabilir.

Kimyonun içerdiği E vitamini ciltte 
meydana gelen egzama, mantar 
gibi cilt ve alerjik hastalıkların önüne 
geçebilir. Bazı sağlık uzmanları kimyonun 
sedef hastalığına da iyi geldiğini 

savunmaktadırlar. Bol miktarda diyet lifi içerdiği için 
cildi toksinlerden de temizlemektedir. Kimyonun 
içerdiği E vitamini aynı zamanda serbest radikallerin 
cilde verdiği zararları azaltmaya yardımcı olurlar. 
Yaşlanmadan kaynaklanan yaşlılık lekeleri ve cilt 
sarkmaları gibi problemlerin ortadan kalkmasına 
yardımcı olur. Kimyon suyu ile banyo yapıldığında 
cilt ve deride meydana gelen kaşıntı ve döküntü 
gibi sorunların çözümüne yardımcı olabilir. Kimyon 
suyunu içerek tüketmek avuç ve ayak tabanlarında 
yanma hissini ortadan kaldırabilir.

Kimyonun Saç Sağlığına Faydaları
Kimyonun içerdiği zengin besinler saç sağlığını 
koruma noktasında da ciddi katkıda bulunurlar. Bu 
besinler saçların sağlıklı bir şekilde büyümesi için 
hayati önem taşırlar. Yüzden fazla besin ve mineral 
içeren kimyon saç sağlığına inanılmaz katkıda 
bulunabilir.

Kimyon Kan Şekerini Dengeler
Kimyon düşük kan şekeri seviyesinin 
dengelenmesine yardımcı olur ve bu özelliği 
sayesinde özellikle diyabet hastaları için büyük bir 
nimet durumundadır.

Demir Deposu Kimyon 
Kimyon doğal bir demir deposudur ve bu özelliği 
sayesinde özellikle anemi hastalarına yardımcı olur. 
Bu demir içeriği, hastadaki kansızlığı tedavi etmeye 
yardımcı olan hemoglobin içeriği bakımından 
zengin kan yapar ve aynı zamanda vücudun 
hücrelere oksijen taşıyıcı görevini üstlenir.

Astımla Savaşır 
Kimyon tohumu inflamatuar süreçleri ve 
astıma neden olan diğer mediatörleri azaltan 
thymoquinone içerir ve bu da kimyonun bir 
bronkodilatatör olarak hareket etmesini sağlar. Bu 
özelliğinden dolayı astım ataklarının daha hasarsız 
ve hızlı geçmesine yardımcı olabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir 
Yabancı maddeler ve serbest radikallere karşı etkili 

BAHARAT DÜNYASI
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BAHARAT DÜNYASI
antioksidan içerdiği için bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadele 
etmesine yardımcı olabilir.

Sağlıklı Adet Döngüsü Sağlar: Kimyon kadın sağlığı içinde 
önemli katkıda bulunur. Tüm yaş gruplarında kadınların sağlıklı adet 
döngüsü için güvenle kullanabilecekleri bir şifa kaynağıdır.
Kimyon Kanserle Mücadele Eder: Kimyonun içerdiği antioksidan 
kompleksi genel anlamda serbest radikallerin varlığına son vererek 
kanser vakalarına yakalanma riskini azaltırken özellikle kimyon 
otu kolon ve meme kanserlerine yakalanma riskini azaltabilir. Bazı 
sağlık uzmanları kolon ve meme kanseri tedavisinde kimyon otunu 
tavsiye etmektedirler.

Kimyonun Diğer Faydaları
Kimyon soğuk algınlıklarına iyi gelir, boğaz iltihabı, öksürme ve 
solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Metabolizmayı 
güçlendirir ve hareketlendirir. Sindirim sistemine faydalıdır. Sindirim 
sistemi organalarının tümü için hayati önem taşıyan besinleri sağlar.

Kimyonun Zararları
Her ne kadar kimyonun sağlık açısından birçok faydası olmasına rağmen aşırı 
tüketilmesi durumunda bazı yan etkilere neden olmaktadır. Bunun yanında birçok 
besin kaynağında olduğu gibi kişinin bünyesine göre kimyon da farklı tepkiler 
verebilmektedir. Kimyonun olası yan etkilerini şu şekilde sıralamak mümkün:

• Kimyon her ne kadar sindirim sistemine faydalı ve gaz giderici olsa da ironik bir 
şekilde gaz sorunlarına neden olabilmektedir. Bu durum belki de kimyonla değilde 
kişinin bünyesiyle alakalıdır.

• Kimyon tohumunun çok etkili bir gaz giderici etkisi olduğunu söylemek mümkün 
bu da aşırı geğirmeye neden olabilmektedir. Geğirme bazen kötü bir koku ile 
olabilmektedir.

• Kimyon çok zengin uçucu yağ içerdiğinden dolayı aşırı tüketilmesi karaciğer 
ve böbreklere zarar verebilir. Bu yüzden kimyonun dozu önemlidir. Uzun süre 
tüketimden kaçınılmalıdır. Karaciğer ve böbrek sorunu olan kişiler ise doktorlarına 
danışarak tüketmelidirler.

• Bazı kaynaklar aşırı şekilde kimyon ve kimyon tohumu tüketiminin düşüğe neden 
olduğunu belirtmektedirler. Hamilelik döneminde anne adaylarının azami derecede 
tüketimine dikkat etmelerini hatta doktor kontrolünde tüketmelerini öneriyoruz.

• Bazı kaynaklar kimyon tohumunun bağımlılık yaptığını belirtmektedirler. Bu 
yüzden tüketimine dikkat edilmelidir. Bağımlılık kusma ve baş dönmesine neden 
olabilmektedir.

• Bazı kaynaklar ağır adet döngüsüne neden olabileceğini belirtiyor. Yazı da adet 
döngüsüne faydalı olduğunu yazmıştık, fakat kişilerin organizmaları farklı tepkiler 
verdiği için bazı kişilerde adet döngüsüne zarar verdiğini söylemek gerekir. Bir kısım 
sağlık uzmanı kimyon tohumunun kanamayı arttırdığını savunmaktadırlar.

• Yüksek miktarda kimyon tüketimi kan şekerinin düşmesine neden olabilmektedir. 
Kan şekeri problemleri olan hastaların doktorlarına danışarak tüketmelerini tavsiye 
ediyoruz.

• Diyabet sorunu olan kişilerde fazla tüketime bağlı olarak sorunu arttırıcı 
özelliği vardır. Bu hastaların doktorlarına danışarak kimyon ve kimyon ürünlerini 
tüketmelerini öneririz.

Aşırı miktarda kimyon tüketimi emzirme döneminde olan anneler için sağlıklı değildir
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GEZİ

AFRİKADAKİ CENNET ZİMBABVE
Zimbabve ya da resmî adıyla Zimbabve 
Cumhuriyeti, Afrika kıtasının güneyinde, 
denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi. Eski adı 
Güney Rodezya olan ülkenin sınır komşularını 
(kuzeyden saat yönünde ilerlendiğinde) Zambiya, 
Mozambik, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Botsvana 
oluşturmaktadır. Ülkenin Namibya ile olası 100 m 
uzunluğundaki sınırı tartışmalıdır. Ülkenin başkenti 
Harare’dir. Shona dilinde kullanılan dzimba-
dza-mabwe -klip kuns olarak (Türkçe:Taş evler) 
günümüzde Büyük Zimbabve olarak adlandırılan 

ve ülke içerisinde bulunan güney Afrika bölgesinin 
en büyük tarihi eser kalıntılarına rastlanan sömürge 
dönemi öncesi taş yapıtların bulunduğu bölgenin 
antik başkentinin isminden esinlenerek oluşmuştur. 
Ülkenin kara ülkesi olması nedeniyle denize kıyısı 
yoktur.

Ülke genel itibarıyla tropikal bir iklime sahiptir. 
Yazları 35 °C üzerine çıkabilen değerler ile nemli 
ve aşırı sıcak geçebilmektedir. Kış dönemlerinde ise 
kuru ve 25 °C civarı değerler ile daha ılıman hava 

koşullarına sahip olabilmektedir. Ülkenin büyük 
bir bölümünü kaplayan yüksek kesimlerde ise yaz 
aylarındaki sıcaklık 25 °C ile 30 °C arasında olup, 
kış aylarında gece –5 °C dereceye kadar düşebilen 
sıcaklıklar ile don olayları görülebilmektedir. 

Ülkenin başkenti Harare ve civarında ise yıllık 
sıcaklık ortalaması 20 °C dolayında seyretmektedir. 
Yağmur sezonu olarak adlandırılan Kasım - Mart 
ayları arasındaki dönemde, ülkenin yıllık yağışının 
%90’ı yağabilmektedir.
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Ülkenin genel bitki örtüsünü kuru çayırlar 
meydan getirmektedir. Az da olsa ufak ağaçlık 
alanlar görülebilmektedir. Bu ağaçlık alanlarda da 
ağaçların çok büyük bir bölümün Baobab ağaç 
türünden olan Afrika baobabıları oluşturmaktadır. 
Savana bölgesindeki otlaklar kurak dönemde 
kurumuş ve kahverengi bir görünüme sahipken, 
yağmur dönemlerinde canlı, yeşil renge sahip 
olarak, 2 metre uzunluğa erişebilmektedir. Özellikle 
otlakların bu döneminde çimenler, Afrika kıtasının 
bu bölgesinde yaşayan yaban hayvanlarına 
beslenme imkanı sağlamaktadır. Ülke nüfusunun 
%98 gibi büyük bir oranda Afrika topluluklarından 
oluşturmaktadır. Bu grup içerisindenen büyüğünü 
%80 gibi bir oran ile Shona halkı oluşturmaktadır.

Viktorya Şelaleleri veya Mosi-oa-Tunya dünyanın 
en görkemli şelalelerindendir. Zambezi Nehrinin 
üzerinde, Zambiya ve Zimbabve sınırları arasında, 
bulunur. Şelaleler yaklaşık olarak 1,7 km 
genişliğinde ve 128 m yüksekliğindedirler. 
İskoç kâşif David Livingstone şelaleleri 1855’te 
ziyaret etmiş ve Kraliçe Victoria’nın anısına Victoria 
Şelaleleri ismini vermiştir. Bununla birlikte şelale 
zaten yöresel olarak Mosi-oa-Tunya yani “gürleyen 
duman” diye anılmaktaydı.[2] Şelaleler iki milli 
parkın parçasıdırlar, Zambiya’daki Mosi-oa-Tunya 
Milli Parkı ve Zimbabve’deki Victoria Şelaleleri 
Milli Parkı. Şelaleler Güney Afrika’nın en önemli 
turist çeken noktalarından biridir. Aynı zamanda 
UNESCO Dünya Mirası Alanıdır. 

Kuzey Amerika’daki Niagara Şelaleleri’nden 
daha geniş olan Victoria Şelaleleri sadece Güney 
Amerika’nın Iguaçu Şelaleleri ile karşılaştırılabilir. 
Iguaçu 270’den fazla (görece) ‘küçük’ şelaleye 
bölünmüşken Victoria dünyadaki en büyük, 100 
metreden yüksek ve 1,5 km’den geniş, tek su 
yatağından, dökülmektedir. 

Victoria Şelalesi’nin üzerinde ise, hiç kaybolmayan 
bir gökkuşağı vardır. 

Matobo Ulusal Parkı, Zimbabve’nin güneyindeki 
Bulawayo’nun 35 kilometre güneyinde yer alan granit 
tepeler ve ormanlık vadilerden oluşan Matobo veya 
Matopo Tepelerinin çekirdeğini oluşturmaktadır. Tepeler 
2 milyar yıl önce granit yüzeyin aşınması sonucu oluştu, 
oluşan tepelerden kayalar kopmuş ve geriye, üzerine bitki 
örtüsü serpiştirilmiş kırılmış tepecikler kalmıştır. Ndebele 
ulusunun kurucusu olan Mzilikazi, alana “Çıplak Tepeler” 
anlamına gelen Matobo adını vermiştir. 
Tepeler, yaklaşık 3100 km² kaplamaktadır, tepelerin 
içinde yer alan Milli Park ise yaklaşık 424 km² (164 mi2) 
alan kaplar; geri kalan alanın büyük çoğunluğu kamuya 
ait arazidir ve küçük bir alan da tarım arazilerinde 
oluşmaktadır. Park, Thuli, Mtshelele, Maleme ve 
Mpopoma nehir vadileri boyunca uzanır. Milli parkın 
bir kısmı, beyaz gergedanların da yaşadığı 100 km²’lik 
(39 mi2) bir koruma alanı olarak ayrılmıştır. Tepelerdeki 
en yüksek nokta, parkın kuzeydoğu köşesinin hemen 
dışındaki Gulati (1549 m; 5082 ft) adı verilen doruktur. 

2003 yılında Milli Park alanı UNESCO tarafından Dünya 
Mirası ilan edilmiştir.

Zambezi Nehri, Afrika’nın dördüncü büyük nehridir. Nehir, 
Orta Afrika Platosu’ndan doğar ve S biçimli bir vadi izleyerek 
Hint Okyanusu’na dökülür. Zambiya’daki Kalene Hill 
yakınlarında 1.460 m yükseklikte doğan başlangıç kaynağı, 
Angola’dan gelen kollarla beslenerek Zambiya’nın batı kesimi 
boyunca güney yönünde ilerler. Ardından kuzeydoğuya 
dönerek Zambiya-Zimbabve sınırını oluşturur. Mozambik 
topraklarına girdikten sonra güneybatıya yönelerek Hint 
Okyanusundaki deltasına ulaşır. 



SHONA
Klip Kuns; Afrika dilinde taş sanatı. Kelime anlamı 
Taş Evler Ülkesi olan Zimbabwe’den doğup 
dünyaya yayılan ve dünyadaki sanatseverlerin en 
çok tercih ettiği çağdaş Afrika sanatı olan bu taş 
oymacılığı, Zimbabwe nüfusunun yüzde 80’ini 
oluşturan Shona kabilesinden dolayı SHONA 
sanatı olarak da bilinmekte.
 
Her birinin ayrı etkisi ve spirütüel anlamı olduğuna 
inandığımız, doğanın bize armağanı olan bu taşlar, 
eski çağlardan beri sanat, dekorasyon ve mimari 
amaçlarla kullanılagelmiştir.Yaşadıkları toprakların 
örf, adet, inanç ve yaşayış biçimi gibi toplumsal 
olgularını, içsel esinleriyle birleştirerek taşa yansıtan 
Afrika’lı sanatçıların eserleri ise, taşa bambaşka bir 
anlam yüklemişler.
 
Shona sanatçıları, taşın kendisinden ve yaşadıkları 
toplumun inanç ve ritüellerinden ilham alırlar. 
Kazma ve keski ile kayaları oyduktan sonra, basit 
el aletleri ile taşların içerisinde hapsolmuş ruhu 
açığa çıkarırlar. Çalışmalarında eskiz veya planlama 
yapmadıklarından, bu anlamda eğitim görmüş 
Batılı sanatçılardan farklılar.
Bu sanatçılar, taşlara şekil vermek yoluyla 
atalarının taşların içinde yaşayan ruhlarını serbest 
bıraktıklarına inanırlar.
 
1950lerin sonunda Zimbabwe Ulusal Müzesi’nin 
kurucu kuratörü Frank McEwen, Shona 
sanatçılarının taşa olan ilgisini fark ederek, 
tutkularını yaratıcı bir biçimde taşlara yansıttıklarını 
görür ve onlar için heykel atölyeleri düzenler. 
O zamandan bu zamana eserlerin çarpıcı bir 
yolculuğu olur.

Mc Ewen sayesinde 1960ların sonunda 
Batı Dünyası Shona’nın farkına varır. Başta 
İngiltere, Hollanda, Almanya olmak üzere, 
Avrupa ve Amerika’da popüler hale gelir. 
Örnekleri, Rodin Müzesi (Paris), Modern 
Sanat Müzesi (New York), Mankind Müzesi 
(Londra), Ulusal Zimbabwe Müzesi (Harare), 
Modern Sanat Müzesi (Frankfurt) ve 
Kresge Müzesi (Michigan) içerisindeki kalıcı 
koleksiyonlarda yerini almıştır.

Dahası var... Shona eserleri, Rockefeller, Galler 
Prensi ve Sir Richard Attenborough gibi 
sanatseverlerin koleksiyonlarına dahil olur.
Türkiye’de ise sadece tek noktada heykellerin 
örneklerini görme imkanı mevcut.
 
 “Bu sanatın bir anlamı var. Bu sanat 
sıra dışı ve yoğun bir maneviyatla dolu. 
Sizin içinize girecek ve sonsuza kadar
sizde bir etki bırakacak.”

Frank McEwen,
 Zimbabve Ulusal Müzesi Kuratörü

Afrikada yaklaşık 600 Shona sanatçısı olduğu 
tahmin ediliyor. Keski ve çekiç kullanıyorlar. Su 
ve zımparayla detaylar çalışılıyor. Sonra ateşte 
ısıtılıyor ve cilalanıp son halini alıyorlar. Mesela 
orta boy bir heykelin yapımı 15 gün sürüyor. 
Büyük boydakilerin bazıları bir buçuk, iki ay 
sürebiliyor. Detaylı olanlar içinse sanatçılar 
3-4 ay uğraşıyorlar. Zimbabwe taş çeşitliliği 
konusunda çok zengin bir bölge. Eserler 
Springstone, Soapstone, Butter Jade iopaline, 
verdite gibi 7-8 çeşit taş cinsinden oluşuyor. 

Shona 20. Yüzyıl resim sanatına devrim getirdikten 
çok sonra bile hala modern sanat trendleri 
arasında kalmaya devam ediyor.Fransız çağdaş 
ressam Georges Brague Kübist resim akımının 
Afrika heykel sanatından evrildiğine değiniyor.

Bu hareketin temsilcilerinden Bernard 
Matemera’nın dediği gibi: “Shona sanatçıları 
taşlara şekil vererek, atalarının taşların içinde 
yaşayan ruhlarını serbest bıraktıklarına inanırlar. 
Ruhlar her yerdedir. Havada ve taşların içinde de 
ruh vardır. Taş bir meyveye benzer. Bir portakal 
veya muz gibidir. Onları soymadan yemezsiniz. 
Yiyebilmek için içlerini açmanız gerekir. Ben de 
taşların içini açıyorum ve içindeki meyveyi ortaya 
çıkarıyorum.”

Taşlarında ruhu vardır…

KLİP KUNS; 
AFRİKA TAŞ SANATI

24 2018/2.Sayı:30

SANAT



2018/2.Sayı:30 25

SANAT



26 2018/2.Sayı:30

SPOR

Futsal’ın (salon futbolu) geçmişi 1930 yılına, 
Uruguay Montevideo’ya kadar uzanıyor. 
O tarihte Juan Carlos Cariani, YMCA 
derneklerindeki gençler için futbolun beşer 
kişilik bir versiyonunu uyarlıyor. Maçlar 
basketbol sahası boyutlarındaki açık ve kapalı 
alanlarda oynanıyor.

Futsal ismi ise bu oyun için kullanılan uluslar 
arası bir terim. Kökeni İspanyolca ya da 
Portekizce’deki Futbol veya Futebol ve 
Fransızca veya İspanyolca’daki Salon veya Sala 
kelimelerinden geliyor.

Cariani’nin uyarladığı oyun, Güney Amerika’da, 
özellikle de Brezilya’da çok hızlı bir gelişim 
kaydediyor. Futsal sayesinde gelişim kaydeden 
yetenekleri Brezilya Futbolu’ndan çıkan 
yıldızlarda açıkça görebiliyoruz. Pele, Zico, 
Socrates, Bebeto gibi önemli Brezilyalı yıldızların 
yeteneklerini futsal ile geliştirdikleri biliniyor.
Futsal, günümüzde FIFA’nın şemsiyesi altında 
tüm dünyada gelişim kaydediyor.

İlk uluslararası karşılaşmalar 1965 yılında 
düzenleniyor ve Paraguay Güney Amerika 
Kupası’nı kazanıyor. 1979 yılına kadar altı 
Güney Amerika Kupası daha düzenleniyor. 
Tümünü Brezilya kazanıyor. Brezilya futsaldaki 
üstünlüğünü 1980 yılında düzenlenen ilk Pan 
Amerikan Kupası’nı, ardından 1984 kupasını 
kazanarak da gösteriyor.

SALONDA
AYAK TOPU

1983 yılında ABD Futsal Federasyonu Osvaldo 
Garcia’nın başkanlığında kuruluyor. O zamanlar 
Minisoccer (Mini Futbol) adıyla anılan oyun 
sonraları futsal adını alıyor.

Futsal 1989 yılında FIFA şemsiyesi altına 
girmeden önce, FIFUSA tarafından ilk Futsal 
Dünya Kupası düzenleniyor. Yıl 1982, yer Sao 
Paulo – Brezilya…

Elbette ki şampiyon da Brezilya…
1985 yılında İspanya’da düzenlenen ikinci 
Futsal Dünya Kupası’nın galibi de Brezilya 
oluyor. Brezilya’nın bu ezici üstünlüğüne 1988 
yılında Avusturalya’daki Dünya Kupası’nda 
Paraguay son veriyor. Bu tarihten sonra oyunlar 
FIFA’ya bağlanıyor.

1989 yılında Hollanda’da, 1992 yılında Hong 
Kong’da düzenlenen şampiyonaların galibi 
alışılageldiği üzere Brezilya oluyor.
FIFA’nın düzenlediği üçüncü Dünya Kupası 
1996 İspanya (şampiyon Brezilya), dördüncüsü 
2000 Guatemala (şampiyon İspanya), beşincisi 
Taipei 2004 (şampiyon İspanya) oluyor. 2004 
yılındaki şampiyonada Brezilya ilk kez üçüncü 
sıraya geriliyor. İkinci İtalya oluyor.

Futsal Nasıl Oynanır..? 
* Futsal alanının uluslararası ölçülerinde 
sahanın uzunluğu en az 38 en çok 42, genişliği 
ise en az 18, en fazla 25 metredir. Penaltı 
noktası kaleye 6 metre, ikinci penaltı noktası 

ise 10 metre mesafededir. Kaleler 3 metre 
eninde, 2 metre yüksekliğindedir.

* Futsal topunun çevresi en çok 64, en az 62 
santimetre, ağırlığı ise oyunun başlangıcında 
en fazla 440, en az 400 gramdır. Topun 2 
metre yükseklikten bırakıldığında en az 50, 
en fazla 65 santimetre zıplaması gerekir.

* Oyun biri kaleci olmak üzere her biri en 
çok 5 oyuncudan oluşan iki takım arasında 
oynanır. Yedek oyuncu sayısı en fazla 7’dir. 
Maç boyunca oyuncu değişikliği yapma hakkı 
sınırsızdır. Oyundan değiştirilmek suretiyle 
ayrılmış bir oyuncu oyun alanına başka bir 
oyuncunun yedeği olarak tekrar girebilir. 
Kaleci herhangi bir başka oyuncuyla yer 
değiştirebilir.

Eğer oyuncular oyundan dışarı gönderiliyorsa 
ve oyun içinde sadece 2 oyuncu kalırsa oyun 
tatil edilir.

* Bir oyuncunun mutlaka giymesi gereken 
giysiler, forma veya gömlek, şort, tozluklar, 
tekmelikler ve salon ayakkabısıdır. Forma 
numaraları 1’den 15’e kadar sıralanır. 
Kalecilerin uzun eşofman altı giyme izni 
vardır.

* Maçlar dört hakem tarafından yönetilir. 
Birinci hakem tam yetkilidir. Oyun alanının 
taç çizgileri üzerinde karşılıklı görev yapmak 

FUTSAL



2018/2.Sayı:30 27

SPOR

üzere ikinci hakem görevlendirilir. İkinci hakem 
de düdük çalabilir. İkinci hakem hakemin oyunu 
oyun kurallarına uygun bir biçimde yönetmesi 
için yardımcı olur.

* Kuralların ihlali halinde oyunu durdurma 
yetkisi vardır. Eğer ikinci hakem aşırı ve uygun 
olmayan davranış sergilerse hakem ikinci 
hakemin yetkilerini kısıtlar veya görevine son 
verip başka bir hakemle değiştirebilir.

* Zaman tutucu ile üçüncü hakem oyuncu 
değişikliği alanları ile aynı tarafta yarı saha 
çizgisinin hizasında oturur. Zaman tutucu ve 
üçüncü hakem ev sahibi kulüp tarafından veya 
Federasyon tarafından sağlanacak uygun bir 
kronometre ve takip eden (birikmiş) faullerin 
kayıtlarını tutabileceği malzemeleri kullanır. 
Uluslararası maçlar için ikinci, üçüncü hakem ve 
zaman hakemi zorunludur.

* Maç birbirine eşit 20 dakikalık iki devre 
oynanır. Top oyun dışındayken kronometre 
durdurulur.

* Her takımın her devrede birer kez, 1 dakika 
süreli mola kullanma hakkı vardır. Molaya izin 
verilmesi için topu kullanma hakkının molayı 
isteyen takımda olması şarttır. Devre arası 15 
dakikayı geçemez.

* Oyun para atışı yapılması ve atışı kazanan 
takımın hücum edeceği kaleyi seçmesiyle başlar. 
Başlama vuruşundan doğrudan doğruya gol 
yapılabilir.

* Top tavana temas ettiğinde oyun dışında 
sayılır ve taç kararı verilir.

* Eğer bir oyuncu 10 kusurlu hareketten 
birisini yaparsa rakip takım lehine bir direkt 
serbest vuruş verilir. 10 ihlalden birisi bir 
oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde 
yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun 
pozisyonuna bakılmaksızın penaltı vuruşu verilir.

* İhraç edilen oyuncu yeniden oyuna giremez 
ve yedek bölgesinde oturamaz. İhraç edilen 
oyuncu dışarı çıktıktan 2 dakika sonra yerine 
değiştirilecek oyuncu girer. İki dakikadan önce 
gol atılırsa girecek olan oyuncunun oyuna dâhil 
edilmesi kararı verilir.

* Serbest vuruşlarda rakip oyuncular toptan en 
az 5 metre uzakta durmalıdır. Bir takım serbest 
vuruşu 4 saniye içinde kullanmazsa karşı takım 
lehine endirekt serbest vuruş verilir.

* Takımların her devrede yaptığı ilk 5 faul 
kaydedilir. 6 ve 6’dan fazla birikmiş faullerde 
rakip takım oyuncuları baraj kuramaz. 

Topa vuran oyuncu gol atma amacıyla atışı 
kullanmalıdır; takım arkadaşına pas veremez. 
Eğer bir oyucu takımının 6. faulünü rakip 
sahada ya da ikinci penaltı noktasından geçen 
ve yarı saha çizgisine paralel olduğu varsayılan 
hayali çizginin önünde yaparsa; serbest vuruş 
ikinci penaltı noktasından kullanılır. Eğer bir 
oyucu takımının 6. faulünü ikinci penaltı 
noktasından geçen ve yarı saha çizgisine paralel 
olduğu varsayılan hayali çizginin gerisinde 
işlerse; serbest vuruşu kullanacak takım ister 
ikinci penaltı noktasından, isterse de ihlalin 
olduğu yerden vuruşu kullanır.

* Taç atışı ayakla kullanılır ve bu vuruşla direkt 
gol yapılamaz. Rakip oyuncular toptan en az 5 
metre mesafede olmalıdır.

* Kale atışı, kaleci tarafından ve kale alanının 
herhangi bir noktasından kullanılır, bu atıştan 
gol yapılamaz.

* Müsabaka kuralları mutlaka bir galibin 
belirlenmesini gerektiriyorsa uzatma devreleri 
ve penaltı noktasından yapılan vuruşlarla 
kazanan takımı belirleme yöntemleri kullanılır. 
Uzatmalar 5’er dakikalık 2 devre şeklinde 
oynanır. Eğer uzatma devrelerinde de eşitlik 
bozulmazsa penaltı noktasından yapılan 
vuruşlarla maçın sonucu belirlenir.



28 2018/2.Sayı:30

MUTFAK

Bütün halde mühürlenmiş bonfile, orijinal tariflerde 
rastlanan kaz ciğeri patesi ve mantarlı iç harçla 
buluştuktan sonra milföy hamurlarıyla kaplanıyor. 
Kaz ciğerinin yerini tarifte füme et ya da jambon 
dilimleri alabiliyor. Farklı tatların birleşimi ziyadesiyle 
güzel bu yemeğin adı Beef Wellington.

Malzemeler

Bonfileyi mühürlemek için:
• 800 gram bütün bonfile
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1/2 tatlı kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
• 1/2 tatlı kaşığı ince çekilmiş deniz tuzu
• 1 tatlı kaşığı hardal

İçi için:
• 3/4 su bardağı ceviz içi
• 300 gram kültür mantarı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1/2 çay kaşığı toz kişniş
• 1/2 çay kaşığı tuz
• 1/2 çay kaşığı karabiber
• 8 dilim biberli füme et
• 6 adet milföy hamuru

Üzeri için:
• 1 adet yumurta sarısı
• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Püf Noktası
Orta kısmına mantarlı harç ve bonfile yerleştirmiş 
milföy hamurlarını kolayca rulo şeklinde sarmak için alt 
kısmına streç film serebilirsiniz. Mühürlenmiş bonfile 
ve mantarlı iç harcı hamuru sulandırmaması için oda 
ısısında soğutmayı unutmayın. Orta pişmiş derecede et 
seviyorsanız hamura sarılı bonfileyi 20-25 dakika kadar 
fırınlamanız yeterli olacaktır. 45-50 dakika pişen et tam 
pişmiş ve az sulu olacaktır, aklınızda bulunsun.

NİNO BAKIR OKSİT KAPLAMALI EVİYE 
BATARYASI İLE BEEF WELLİNGTON

Pişirme Önerisi
Mantarlı ve cevizli iç harç hazırlığında arzu ettiğiniz sos ve 
baharatlara yer verebilirsiniz.

Nasıl Yapılır?
Nino Bakır Oksit Kaplama eviye bataryası ile iyice yıkayıp kanlarından 
arındırdığınız bütün bonfilenin yağ ve sinir kısımlarını alın. Taze çekilmiş 
tane karabiber ve ince çekilmiş deniz tuzu ilavesiyle tatlandırın.

Zeytinyağını kalın tabanlı, ızgara izli döküm bir tavada kızdırın. Bütün 
bonfileyi yüksek ateşte aralarda çevirerek mühürleyin.

Dış kısmı kabuk tutup kızaran ve suyu yani lezzeti içinde kalan bonfileyi 
kısa süre mühürledikten sonra ocaktan alın. Üzerine hardal sürüp bir 
kenarda dinlendirin.

Ceviz içini bıçakla kıyın ya da mutfak robotunda küçük parçalar haline 
getirin. Üzerlerini nemli bir bezle sildiğiniz mantarları oldukça küçük 
küpler halinde doğrayın. Hatta ceviz kırıklarıyla uyumlu olana kadar 
küçültün.

Bonfileyi mühürlediğiniz tavaya çok az miktarda zeytinyağı alıp kızdırın. 
Ceviz içi ve doğranmış mantarları yüksek ateşte suyunu çekene kadar 
kavurun.

Toz kişniş, tuz ve karabiber ilavesiyle tatlandırın. Soğuması için ocaktan 
alıp kısa bir süre bekletin.

Oda ısısında çözdürdüğünüz milföy hamurlarını hafifçe unlanmış 
mutfak tezgahı üzerinde yan yana dizin. Merdane yardımıyla hafifçe 
bastırıp dikdörtgen şeklinde açın.

Biberli füme et dilimlerini birbirini üzerine gelecek şekilde yan 
yana dizin. Üzerine cevizli ve mantarlı karışımı yayın. Orta kısmına 
mühürlenmiş bonfileyi oturtun.

Kenarda kalan milföy hamurlarını yukarıya doğru kaldırıp bonfileyi rulo 
şeklinde sarın. Hamurların birleşme çizgisini alt tarafta bırakacak şekilde 
yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın. Kenar kısımlarını bastırarak kapatın.

Küçük bir kapta hazırladığınız çırpılmış yumurta sarısı ve zeytinyağını 
milföy hamurunun üzerine sürün.

Hazırladığınız Beef Wellington’u önceden ısıtılmış 190 derece fırında 
orta pişmiş olması için 20-25 dakika fırınlayın. Etin pişme derecesine 
göre süreyi arzu ettiğiniz oranda artırın.

Fırından çıkardığınız Beef Wellington’u kısa bir süre dinlendirdikten 
sonra dilimleyerek sevdiklerinizle paylaşın.
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İnomial adı Mullus surmuletus olan tekir balıkları, 
genelde barbunya balığı ile karıştırılırlar. Zaten ikisi 
de aynı familyaya mensuptur. Kırmızı ve pembemsi 
bir vücudu olan tekir balıklarının, tıpkı kediler 
gibi bıyıkları vardır. Beslenmelerini de bu bıyıklar 
yardımıyla gerçekleştirirler. Diğer balıklarda önerilen 
buğulama yerine, tekir balığında kağıt kebabı usulü 
pişirme en ideal olanıdır.

Barbunya balığı ile sık sık karıştırılan tekir balığı, 
tropikal denizlerin balığıdır. Barbunyaya nazaran 
daha küçük ve yassı bir şekle sahiptir. Çoğu tekir 
balığının parlak kırmızı görünümü vardır. Lezzetli bir 
balık türüdür.

Kum, çamur ve taşlıklarda yaşayan tekir balığı, 
bıyıklı olması nedeniyle bu adı almıştır. 3 metreden 
100 metre derinliğe kadar yaşamaktadır. Deniz 
diplerinde yer alan kabuklu canlıları yiyerek hayatta 
kalır.

Yaz aylarında üreyen tekir balığı, en fazla 35 cm’ye 
kadar büyüyebilir. Özellikle iri olanların daha da 
lezzetli olduğu bilinmektedir. Bununla beraber tekir 
balığı, ekonomik değeri olan bir balıktır. Yılın her 
mevsiminde yenilebilen tekirler, en çok Temmuz 
ayında lezzetli olurlar. Avlanma zamanları da aynı 
şekilde yaz aylarına tekabül etmektedir. Kış mevsimi, 
tekirler için derinliklere çekilme mevsimidir.
Yaşam süresi en fazla 9 yıl olan tekir balığı, 10-11 
cm kadar boya sahiptir. Ancak yaşı ilerledikçe 
standart bir tekir 15 cm ile 35 cm arasında değişir. 
Boy dengesi balığın bulunduğu ortama ve suya 
göre değişkenlik göstermektedir. Yuvarlak ve 
yassı bir vücuda sahip, aynı zamanda bıyıklı bir 
balıktır. Sırtı boyunca sarı ve kırmızı renkte şeritler 

TEKİR
yer almaktadır. Vücut rengi ise pembe ve kırmızı 
arasındadır. Sırt yüzgeçlerinde, siyah benekler 
bulunmaktadır. Kafa kısmının uzunluğu ve yassılığı 
gibi belirgin sebeplerden ötürü barbunya balığından 
farklıdır.

Ilıman ve sıcak denizleri tercih eden tekir balığı, 
bu sebeple daha çok Akdeniz ve Ege’de görülür. 
Çoğunlukla deniz diplerinde kum ve çamurlar 
arasında bulunur. Bıyıkları yardımıyla kumları 
eşeleyerek küçük deniz canlılarını yakalar. Tekir 
balığının küçüğüne mıcır ismi verilir. Kılçıkları 
temizlenmeden yenilebilir. Büyük tekir balıkları 
ise çuka adını alır. Onlar daha besili ve lezzetlidir. 
Ortalama boyu 10 cm olan tekirler 15 cm’den 
sonra çuka ismini alırlar.

İlkbaharda Marmara ve Ege Denizi’nde görülen 
tekir balıkları, yazın göç ederler. Kış mevsimi 
geldikten sonra da deniz diplerine çekilirler. 
Tekir avı yapmak isteyenler özellikle Mart ve 
Haziran aylarını tercih etmeliler. Tekir balığı dili 
bulunmayan balıklardandır. Tekir balığı, ismini bıyıklı 
görünümüne borçludur. Çenesinin altında yer 
alan bu bıyıklar, balığın beslenebilmesine yardımcı 
olmaktadır. Kum ve çamur bulunan noktalarda 
yaşayan bu balık, bıyıkları yardımıyla avlanmaktadır. 
Hem omega 3 hem de kalsiyum deposu olması, 
tekir balığını haftada iki gün yemeyi mecburi kılıyor. 
Türkiye, taze yeme konusunda şanslı ülkelerden biri. 
Özellikle Ege Bölgesi av mevsiminde tekir avı için 
çok elverişli. Birçok ülkenin aksine, konservesinden 
ziyade tazesinin yenmesi çok daha sağlıklı.

Omega 3 ve balık yağı bakımından oldukça zengin 
olan tekir balığı, kalp rahatsızlıkları için birebirdir. 
Haftada iki gün balık tüketmek, kalp krizi riskini 
ciddi oranda düşürür. Bununla beraber barındırdığı 
kalsiyum ile kemik gelişimine destek verir. Özellikle 
bayanlar, yaşlandıklarında kemik erimesine 
yakalanmak istemiyorlarsa tekir balığını tüketmeliler.

Diyabet hastalığı için sağlıklı besinlerden biri de 
balıktır. Elbette her balık çok faydalıdır ancak 

tekir balığı içinde bulundurduğu besin değeri ile 
öncelikliler arasındadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda, tekir balığının 
astım hastalığı için faydalı bir balık türü olduğu 
belirtilmiştir. Çocukluk döneminde, tekir balığı 
tüketmek ileriki yaşlar için önemli bir adımdır. 
Omega 3 barındıran balıklar, antikanserojen 
değerlerinden dolayı tüm kanser türleriyle 
mücadele edebilirler. Bunlardan biri de prostat 
kanseridir. Prostat kanserine karşı önlem almak 
isterseniz tekir balığı tüketebilirsiniz. 

Yağlı kağıtları, dörde bölerek içlerine temizlediğiniz 
balıkları, domates dilimlerini, soğan halkalarını ve 
defne yapraklarını yerleştirin. Balıklarınıza tuz ve 
karabiber eklemeyi unutmayın. Daha sonra kağıdı, 
kenarlarından dökülmeyecek şekilde toparlayın. 
Toparlanan paketin ağzını bir ip yardımıyla bağlayın. 
Daha önce ısıttığınız fırında 25 dakika pişirmeniz 
yeterli olacaktır. Tekir balığının en lezzetli hali 
kağıt kebabıdır. Bunun dışında kızartmasını da 
yapabilirsiniz. Ancak yağda kızartmak pek sağlıklı 
olmayacaktır. Fırında pişirmek, balıkların besin 
değerini canlı tutacaktır.
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Manolya İkiçenekliler sınıfının Manolyagiler 
familyasından kışın yapraklarını döken ya da her 
zaman yeşil kalan ağaç ya da ağaççık.

Kuzey ve Orta Amerika’da ve Güney Asya’da 
doğal olarak yetişir. Yaprakları saplı, tam 
kenarlı ve genellikle büyüktür. Çok güzel kokan 
çiçekleri nedeniyle değerli ve aranan bir ağaçtır. 
Çiçekleri sarı, beyaz, eflatun ve pembe renklidir. 
Manolyanın çiçeği çok nazik olduğundan 
koklanınca sararır. Ağaç 6-9 yıldan sonra çiçek 
vermeye başlar. Bazı türlerinin değerli odunu 
vardır. Türkiye’nin kıyı kentlerinde çeşitli türleri 
yetişir. Manolyagiller, (Lat. Magnoliaceae). 
İkiçenekliler sınıfının Ranales takımından 
bir familya. Tropikal bölgelerde ve kuzey 
yarımkürenin ılıman bölgelerinde yetişirler. 
Yaprak döken ya da her zaman yeşil kalan, ağaç 
ya da çalı halindeki bitkileri kapsar. Yaprakları 

çok sert ve basittir. Meyvesi kozalağa benzer. Bu 
familyaya giren bitkiler tropikal iklimlerde park 
ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Birçok 
türü endüstride ve tıpta kullanılır. 10 cins ve 
100’den fazla türü vardır.

Hoş kokulu olan yaprakları oval kaba 
görünümlü bir çiçektir. Manolyalar tür olarak 
botanik tarihçesinde 2 türlü olarak ayrılabilir. 
Bunlar yaprak döken ve yaprak dökmeyen 
manolyalar olarak ayrılmaktadır. Manolya 
yeşilliğini dört mevsim koruyan ender 
bitkilerden biridir. Mayıs ve ağustos aylarında 
çiçek açan manolyalar sarı, mor, beyaz ve 
kırmızı renkte açabilirler ayrıca manolyalar 
ılıman iklimi çok sever. Tohum ya da aşılama 
yöntemleri ile yetiştirilir. Manolya sevenler 
genelde büyük saksılarda yetiştirir manolyalarını 
ama bahçesinde yetiştirmek isteyen çiçek 

sevenler ise manolyanın köküne herhangi 
bir zarar vermeden yetiştirebilirler. 
Manolya yetiştirebilmek için öncelikle 
toprağımızın iyi ve kaliteli olması gerekir. 
İyi ve kaliteli toprak derken toprağın 
kireçsiz olmasına dikkat etmeliyiz.

Manolyalar kireçli toprakları sevmezler 
bu sebepten dolayı en iyi manolya 
yetişen toprak ne derseniz normal toprak 
ile kestane toprağı karışımı daha iyi bir 
seçim olacaktır. Daha sonra yine manolya 
çiçeklerimiz için gerekli olan gübre 
çeşidimiz potasyum açısından zengin 
değerlere sahip olan gül gübresi çeşidini 
kullanabiliriz. Bu kullanmış olduğumuz 
gül gübresi manolyanın çiçek açtığı 
zaman coşmasına ve gürül gürül olmasını 
sağlar. 

Manolya



2018/2.Sayı:30 31

BOTANİK

Manolya ağacının faydaları
Manolya ağacı faydaları nedir diye bahsedecek 
olursak insanları rahatlatan, tonik özelliği olan, 
yapraklarını çay olarak da tüketebileceğimiz, 
ateş düşürücü olarak fayda sağlaması 
mümkündür.

Manolya Bakımı Nasıl Olmalıdır?
Her şeyin bakımı olduğu gibi manolyada bakıma ihtiyacı olan bir çiçektir. Bu bakımında 
usulüne göre yapılması gerekir. Aksi halde çiçeğimizi kaybedebilir ve istediğimiz şekilde, 
güzellikte yetiştiremeyiz. Şimdi manolya bakımının nasıl olması gerektiğini maddeler 
halinde sizlere anlatalım.

• Manolya fidanı ilkbahar aylarında alınmalıdır.
• Öncelikle çiçeğin bulunduğu ortam büyüklüğü çiçeğe uygun olmalıdır.
• Oda sıcaklığı çiçek için uygun olmalı yani ne sıcak ne de çok soğuk olmalıdır.
• Kış mevsiminde soğuktan korunmalıdır.
•Manolya çiçeği güneşli ortamlarda bulunmalıdır.
• Gece çiçeğin yapraklarını yıkayarak sulamak sulama açısından en uygun yöntemdir.
• Çiçeğimizin toprağında hayvansal gübreler kullanılabilir.
• Çiçeğimizin yaprakları geliştiğinde onları özenle kesip budama yapmalıyız.
• Budama yaptığımız dalları ayrı saksılara alarak tekrar yetiştirebiliriz.
• Manolyalarımızı odamızda yetiştireceksek odamızın nemli ve ılıman olmalıdır.
• Çiçeğimize yeteri kadar gübre verilmelidir.
• Toprağa dikerken fazla derine dikilmemelidir.
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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.

PASTUTMAZ 
SIHHİ TESİSAT 
NEVŞEHİR

Taner Pastutmaz

SATIS SONRASI

1987 yılında Nevşehir ili Merkez ilçesinde dünyaya geldim. Babamın adı 
İsa, annemin adı Gülay’dır. 2000 yılında öğrenim hayatım tamamlamış 
olup yine aynı yılda mesleğimi icra etmek üzere sıhhi tesisat işleriyle 
ilgili inşaatlarda çalışmaya başladım. Nevşehir de birçok inşaat taahhüt 
işlerinde tesisat ve bakım onarım işini 12 yıl gibi uzun bir süre içinde 
yaptım. 12 yılın son 4 yılını farklı firmalarda servislik, montaj elemanı 
ve satış elemanı olarak faaliyet gösterdim. Nevşehir ve yakın il, ilçelerde 
hizmet verdikten sonra 2013 yılında kendi iş yerimi açmaya karar verdim. 
Pastutmaz Sıhhi Tesisat olarak faaliyet göstermeye başladım. Pastutmaz 
Sıhhi Tesisat olarak Kale Seramik - Penta Banyo – Visam - Japar – NKP – 
Geberit – Duravit gibi markaların servisliğini yapmakta olup bunlara GPD 
markası da eklenerek daha da ivme kazanmıştır. GPD ailesinin bir parçası 
olmaktan gurur duymaktayım. 2013 yılından itibaren işime özen ve itina 
göstermiş olup her zaman marka değerini ve müşteri memnuniyetini 
korudum. İş yerim Nevşehir Merkez konumda olup her kişinin rahatlıkla 
ulaşım sağlayabilmektedir. İş yerim toplamda 50m2 olup ferah bir 
ortamda servislik faaliyetini göstermekteyim. Her zaman kendimi 
geliştirmeye ve yenilemeye çalıştım. Hayat bir değişim ve gelişim sürecidir. 
Değişen ve gelişen dünya teknolojisinde kendimi her zaman içerisinde 
bulunduğum mesleğimi en iyisi olmak üzere geliştirmeye odakladım.



Teknik Servisler
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
İSTANBUL(BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-KARTAL
İSTANBUL-ÜMRANİYE
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KAĞITHANE

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
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TEKİRDAĞ-MERKEZ
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA 
YOZGAT -SORGUN
K.EEREĞLİ-ZONGULDAK

NİDA TESİSAT
DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YÖRÜKOĞLU SIHHİ TESİSAT
YENİ YAPI SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
ARAS GRUP
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
GÜVEN SIHHİ TESİSAT
ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ
ARTES TİCARET TESİSAT
SARANDER YAPI İNŞAAT
KMT MEKANİK
UZMAN SIHHİ 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
KST YAPI DEKORASYON
DADAŞ TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT

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 
SER TESİSAT
SARILAR SIHHİ TESİSAT
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
CEM TESİSAT
KILIÇ TESİSAT
BALÇIK TESİSAT
ÖZGÜVEN TESİSAT
EMEK YAPI
KISMET ISI SİSTEMLERİ
TESSAN TESİSAT

0545 278 59 90
0542 894 87 01
0537 728 20 25 
0533 470 70 94
0533 764 67 25
0532 492 14 66
0533 495 85 50
0532 687 20 30
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
0537 392 91 94
0537 737 59 10
0536 549 91 69
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
0535 971 72 50
0536 427 31 12
0535 429 72 37
0533 347 17 37

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
0544 776 17 52
0534 551 70 07
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
0532 403 89 10
0538 962 20 38

 

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

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
0535 971 72 51

0212 542 04 53
0212 291 36 63

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

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 

0362 233 54 57
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 415 56 13
0373 323 16 86

İl Firma Adı Cep Telefonu İş Telefonuİl Firma Adı Cep Telefonu İş Telefonu

e - mail Pazarlama
pazarlama@gpd.com.tr

İhracat
export@gpd.com.tr 

Satış
satis@gpd.com.tr

Fabrika 
info@gpd.com.tr

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

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

facebook.com/gpdaimasizlerle

twitter.com/gpdaimasizlerle

instagram.com/gpdarmatur

GPD Banyo Mutfak Armatürleri
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