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GPD ile 
Yaz Başlarken
Değerli             Okurları, 
 
Yılın ikinci periyodunu geride bırakıp, yılın kalan yarısı için hazırlıklarımızın devam ettiği bir 
dönemdeyız. Bu dönemde yaptığımız aksiyonları GPDergi aracılığıyla sizlerle buluşturuyoruz.
 
Dergimizin bu sayısında Yönetim sayfasında Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Sn Aret Polat’ın “Krizde Şirket Yönetimi ve Motivasyon” ile ilgili görüşlerini, Satış kısmında 
yeni Bölge Satış Yöneticimiz Kubilay Keleş’in vizyonunu, Nokta bölümünde Samsun Bayimiz 
Baştan Yapı’yı, Bursa bayimiz Dekoreks Yapı’yı, Denizli bayimiz Ektes A.Ş.’yi, Kars bayimiz 
Özşahinler İnşaat’ı, Nevşehir bayimiz Uçar Yapı’yı, Vitrin sayfamızda yeni GPD markalı batarya 
temizleyici ve parlatıcı solüsyonumuzu, Finans sayfamızda Bütçe ve Finans Müdürü Tevhide 
Emirze’nin “Senet Kullanımı” hakkındaki tavsiyelerini, İş Dünyası sayfamızda “ Başarılı Olmak “ 
hakkında önerileri, Sağlık sayfamızda “Diyet ve Sağlıklı Kilo Verebilmek“ hakkında tavsiyeleri, 
Spor sayfamızda “Yüzme” hakkında bilgileri, Gezi sayfamızda Yurt İçinde gezilebilecek 
nokta tanıtımları, Su Dünyası bölümünde “Akvaryum Dünyası” hakkında bilgileri, Geleneksel 
sayfamızda “ Türk Kahvesi” hakkında bilgi ve tavsiyeleri, Mutfak bölümünde “Frezia Eviye 
Bataryası ile Izgara Sardalya” yı, Pazarlama bölümünde satış ve pazarlama aksiyonlarımızı, 
Teknik Servis bölümünde İstanbul servisimiz “Nesil Dekor” un tanıtımını sizler ile paylaşıyoruz.
 
GPD olarak en iyi olmak adına çalışmalarımız sürüyor.Bu yolda bizimle birlikte olup bizlere değer 
kattığınız için sizlere teşekkür ediyor, yılın 2.yarısını en iyi şekilde geçirmenizi temenni ediyorum.
 
Yeniden birlikte olmak dileğiyle...

Sertaç Südütemiz
Satış ve Pazarlama Koordinatörü

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr
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YÖNETİM

KRİZDE ŞİRKET YÖNETİMİ 
ve MOTİVASYON
Kriz dönemleri tüm şirketler için hem risk hemde kazanç 
fırsatları içerir. Burada en önemli olan gemiyi yöneten 
kaptanın becerisi ve ekibin motivasyonudur. Ancak kaptan 
çok iyi de olsa şirket kurumsallaşamadı ise risk 2 katına 
çıkacaktır. Aret Polat kriz ve kurumsal yönetim hakkında 
“Kurumsal yönetim stratejisi, şirketin yönetim sisteminin 
şirket değerinin artırılması doğrultusunda izlenmesi ve 
iyileştirilmesidir.Biz GPD de bunu uygulamaya gayret 
ediyoruz.” diyor.”Ekonomiler belirli dönemlerde krize 
girebiliyorlar. Bu dönemlerde şirketler en başta tepkisel 
davranarak küçülmeye giderek ellerindeki değerleri 
kaybedebiliyorlar. Kriz bittiğinde bu değerleri yerine 
koymak eskisine göre çok daha maliyetli oluyor. Bu 
açıdan insan kaynakları yönetimi ve finansal kaynakların 
yönetimi en önemli araçlar haline geliyor.”
 
Kriz dönemlerinde şirket eğer iyi planlama yapıyor ise 
daha az etkileniyor. Şirket içi düşünüldüğünde çalışanların 
duyduğu endişenin ortadan kaldırılması ile, krizin 
takım ruhu ile ekip halinde atlatılacağı hissi çalışanlara 
hissettirilebiliyorsa herkes işine daha fazla sarılıyor. 
Şirket içinde sağlanan güvenden sonra dış müşteriler 
ile ilgili şirket politikaları da ayrıca önem arz ediyor.
Bayiler ile iletişimde ödeme konularında şirketin gücünün 
ve zor dönemde destek verebilme yetisinin müşteriye 
hissettirilmesi kriz bittiğinde o müşterilerin şirket ile 
bağlarını çok güçlü hale getiriyor. Tersi durum ise kesin 
müşteri kaybı ile sonuçlanıyor.Şirketin finansal durumu ile 
ilgili yönetim kararları ise yürüyen geminin su almaması 
için en önemli etken.

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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“Döviz kurlarında meydana gelen değişmeler 
işletmelerin varlıklarını, kaynaklarını, gelirlerini, 
giderlerini kısacası tüm faaliyet sonuçlarını 
et kiliyor. Hele ki dalgalı kur rejiminin geçerli 
olduğu ekonomilerde döviz kurlarındaki sürekli 
dalgalanma işletmelerin karar alma noktasında 
daha esnek olmalarını zorunlu kılıyor. Bu 
çerçevede özellikle ithalat-ihracat işlemleri 
yoğun olan işletmeler açısından döviz kurunda 
meyda na gelen dalgalanmalardan kaynaklanan 
riskin minimize edilmesi büyük önem taşıyor. 
Çünkü bir şirketin maruz kaldığı kur riskini iyi 
yönete memesi, şirketin nakit akışını olumsuz 
etkileyebilmekte ve şirketin piyasa riski sonucu 
zarara uğraması, çalıştığı bankaya kredi 
riski olarak yansıtıyor. Bu nedenle, kur riski 
yönetimi şirketlerin kredibilitesini arttırıyor ve 
daha düşük maliyetle borçlanmalarına olanak 
sağlıyor. Kur riski yönetiminde, şirketlerin 
türev ürünleri kullanması kur riskinin olum suz 
etkilerinden korunabilmesi ve geleceğe dönük 
daha doğru fiyatlama yapabilmesi açısından 
önemli. Bunun için forward, future, options 
ve swap işlemlerinin hepsi yada bir kısmı 
kullanılabilir.”
 
“Biz finansal risklerimizi, kredi kullanımındaki 
incelikleri,kur tahminlerimizi hep ihtiyatlı 
yaptığımızdan kriz dönemlerine fazla 
etkilenmiyoruz. Krizleri fırsat olarak görüyoruz. 
Mevcut müşterilerimizi korurken aralarına ince 
eleyip sık dokuyarak yenilerini de katıyoruz. 
İç müşterilerimiz olan çalışanlarımızı da bu 
dönemlerde daha çok motive ederek kurumsal 
da olsak sonuçta bir aile sıcaklığı ile oluşan 
güveni onlara hissettiriyor ve takım ruhunu 
muhafaza ediyoruz.”
 
GPD daima sizlerle olacak...
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SATIŞSATIS

Kubilay Keleş
Bölge Satış Yöneticisi

1983 yılı Elazığ doğumluyum. İlköğretim ve lise eğitimimi Diyarbakır’da tamamladıktan 
sonra, ATATÜRK Üniversitesi Oltu M.Y.O ‘nu Pazarlama Bölüm birinciliği ile tamamladım 
ve bunu takiben Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi İşletme 
Bölümünü başarı ile bitirdim. Evli ve iki çocuk babasıyım.

Yaklaşık olarak sekiz yıldır inşaat sektöründe plastik boru grubunda ulusal ve uluslararası 
hizmet veren sektöründe öncü ve lider konumunda yer alan bir firmada satış ve 
pazarlama temsilcisi olarak çalıştım. 2013 yılının Mayıs ayından itibaren GPD bünyesinde 
Güneydoğu Anadolu Bölge Satış Yöneticisi olarak çalışma hayatıma devam etmekteyim. 

GPD yarım asırlık deneyimi ve engin tecrübeleri ile her geçen gün kendini yenilemeye 
ve geliştirmeye devam eden bir aile şirketi olmasının yanı sıra, bu yönde yapılan 
çalışmalar gerek ürün gamında gerekse yönetim şeklinde hızlı ve etkili bir şekilde devam 
etmektedir. GPD bir aile şirketi kimliğinden sıyrılıp kurumsallaşma yönünde kendinden 
emin ve hızlı adımlarla ilerlemekte ve bu yolda ciddi bir başarı örneği sergilemektedir. 
İnanıyorum ki GPD yakın zamanda  sektöründe öncü ve lider konumda yer alacaktır. 
Bütün GPD ailesinin benimle aynı düşüncede olduğundan ve  bu hedef doğrultusunda 
üstün gayret ve çalışma içerinde olacağından eminim.

GPD gibi ilerici, çağdaş gelişme ruhuna sahip, modern çalışma hayatına ayak uydurabilen, güçlü ve istikrarlı bir firmada 
çalışmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bundan sonraki çalışma hayatımı GPD ailesi ile birlikte uzun yıllar 
sürdüreceğime inanıyorum.

Bütün GPD ailesinin sağlıklı, huzurlu,  mutlu ve başarı dolu bir hayat geçirmelerini temenni eder, saygılar sunarım.

Van Kedisi Harput Diyarbakır
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NOKTA

Baştan Yapı - SAMSUN

1999 yılında girdiğimiz inşaat sektöründe 
toptan ve perakende olarak yıllardır devam 
etmekteyiz. 

Daha önce çalışmış olduğumuz farklı 
firmaların vermiş olduğu tecrübeler ve 
deneyimlerimiz sayesinde sektörde yer 
alan ürün kalitesi yüksek, hizmetiyle ve 
kurumsal kimliğiyle bizi cezbeden GPD 
ailesiyle tanıştık. Ayrıca firmamız da 
Toprak Seramik, Hitit Seramik, Franke  
bayiliklerimizde bulunmaktadır. GPD 
firmasıyla beraber çalışarak firmamızın 
büyümesi konusunda adım attığımızı 
düşünüyoruz.

Serkan Baş
Baştan Yapı Firma Sahibi
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NOKTA

Dekoreks Yapı-BURSA

Dekoreks Yapı Malz. İnş. Mob. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. 1979 yılında faaaliyete başlamıştır. Uzun 
yıllar birçok firmanın ana bayiliğini yapmıştır.

Babamızdan devralmış olduğumuz şirketimiz için daha profesyonel olabilmek adına 2005-2012 
yılları arasında abi-kardeş kurumsal firmalarda satış temsilciliği ve satış müdürlüğü görevlerinde 
çalıştık. 2012 sonu itibariyle tekrar kendi şirketimizin başına geçmiş bulunmaktayız.

Şirketimizde ana bayilik olarak, GPD armatür, Toprak Seramik, Toprak Akrilik, Baymak, 
Kalekim, ithal seramik banyo ve mutfak dolabı ile benzeri birçok dekorasyon ürün yelpazesini 
müşterilerine sunmaktadır. Firmamızda ana çalışma prensibi olarak toplu iş, özel projeler, kamu 
kuruluşları ve özel sektörün alt yapıdan iç dekorasyona kadar tüm ihtiyaçları proje-çözüm 
ortaklığı ile sağlanmaktadır. Ürün kalitesini ve fiyat politikasını müşterilere cazip şekilde sunup 
ihtiyaçlarını anlayıp ona göre yardımcı olmamız esas alınmaktadır. GPD armatür ile başladığımız 
bu birlikteliğin uzun yıllar sürmesini diler, GPD ailesi ve tüm bayi satış kanallarının firmayı daha 
ileri seviyeye getirmesini temenni ederim.

Ana çalışma 
prensibi olarak 
toplu iş, özel 
projeler, kamu 
kuruluşları ve 
özel sektörün 
alt yapıdan iç 
dekorasyona kadar 
tüm ihtiyaçları 
proje-çözüm 
ortaklığı ile 
sağlanmaktadır. 
Ürün kalitesini ve 
fiyat politikasını 
müşterilere cazip 
şekilde sunup 
ihtiyaçlarını anlayıp 
ona göre yardımcı 
olmamız esas 
alınmaktadır.

“

”

Turgut Ayhan Selvi ve Turgay Selvi 
Dekoreks Yapı
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Ektes A.Ş. -DENİZLİ

Ektes A.Ş. 1986 yılında Denizli’de kurulmuştur. İlk yıllarda yalnızca Denizli 
içerisinde perakende inşaat malzemesi satışı yapan firmamız gerekli altyapı 
çalışmalarını tamamlayarak toptan ve perakende satış alanında bölgesel 
satışlara başlamıştır. Ektes A.Ş. pazarın genişlemesi ile birlikte Ege, Batı Akdeniz, 
Batı ve Orta Anadolu bölgelerini kapsayan geniş bir alana satış yapmaktadır. 
Satış konusunu oluşturan ağırlıklı ürünler; her türlü vitrifiye malzemeleri, fittings 
malzemeleri, sıhhi tesisat, armatür ve musluk çeşitleri, banyo aksesuarları, 
mobilyaları, yer ve duvar kaplamaları vb. malzemelerden oluşmaktadır. 

Ektes A.Ş. 2012 yılının ikinci yarısında yapı harçları (karo ve mantolama 
yapıştırıcısı, derz dolgu, sıva grubu vb.) tesisi kurarak bölgenin hammadde ve 
ürün ihtiyacına daha geniş bir yelpazede hizmet vermeye başlamıştır.

2012 yılında yapı harçları tesisi ile birlikte bünyesinde bölgenin cihaz 
bakımından en kapsamlı laboratuvarını kurarak ürettiği tüm ürünlerin kalitesini 
kontrol ederek müşterilerine daha güvenli ürünler sunmayı amaç edinmiştir.

Hamlet Eke
Ektes A.Ş. Firma Sahibi
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NOKTA

Özşahinler İnşaat - KARS

1980 yılında Özşahinler adı altında faaliyetine başlamış 
bulunmaktayız. Yıllardır hırdavat – boya ve nalburiye üzerine işler 
yaptık. Son dönemlerde seramik satışlarının artmasından dolayı ilave 
600 m2 teşhir mağazası açarak faaliyetlere devam edilmektedir. GPD 
firması ile 2010 yılında çalışmaya başlanarak  yeni mağazamızda  
standlar yapılarak çalışmalarımız hızlanmıştır. Firmamızda şu anda 
GPD ürünlerini tek satmaktayız. Ürünlerin kalitesi ve garantisinin 
olması bize artı getirdiğinden bundan sonraki yıllarda da devam 
etmeyi düşünüyoruz.

Nihat Yatığı
Özşahinler İnşaat Firma Sahibi

Levent ve Nihat Yatığı
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Uçar Yapı-NEVŞEHİR

Firmamız ismini kurucumuz olan Harun Uçar’ın soyadından almıştır. Mazisi 1997 yılında  Uçar Ticaret olarak  başlayan firmamız 2011 
yılında Uçar Yapı Malz. Müh. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. olarak ismini değiştirmiş, şirketleşerek faaliyet alanını genişletmiştir. 2004 
yılında firmaya katılan Fizik Öğretmeni Fatih Uçar ile güçlenmiş 2009 yılında firmaya katılan Makine Müh.Ömer Uçar ile gücüne güç 
katmıştır.

1997 yılında 100 m2 ile başlayan hizmet yolculuğumuza 2009 yılında 300 m2 çarşı mağazamız ile ürün ve hizmet alanımızı genişletip 
2013 yılında  2500 m2 açık alan 1000 m2 kapalı alan  yeni mağazamız ve uzman personel kadromuz ile sektörde hizmet vermekteyiz.
Firmamızın geniş ürün yelpazesi,uygun fiyat anlayışı  ve hizmet kalitesi  gün geçtikçe artmakta olup, müşterilerimize daha iyi hizmet 
verebilmek için kurumsallaşma yolunda doğru ve hızlı adımlarla ilerlemektedir.

Müşteriye sunmuş olduğumuz ürün yelpazemizde seramik, fayans, vitrifiye, granit, armatür, duşakabin, banyo dolabı, banyo 
aksesuarları, boya, mantolama malzemeleri ve doğalgaz yapım işi  ve diğer yapı sektörü ürünleri yer almaktadır. Firmamız hizmetlerini 
gün geçtikçe daha çok kitlelere ulaştırmaktadır. Nevşehir’de kendi sektöründe lider kuruluşlardan biri olmayı başarmıştır.

Fatih Uçar ve Ömer Uçar
Uçar Yapı



10 2013/15

VİTRİN

Kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için kroma zarar verici lavabo 
ve eviye temizliğinde kullandığınız temizleme tozlarını veya asit 
içeren diğer maddeleri asla kullanmayınız.

GPD, ÜRÜNLERİNE DE 
İYİ BAKIYOR...

GPD üstün teknolojisi ile ürettiği bataryalarının yıllar 
boyu pırıl pırıl kullanılması için yeni bir ürünü gamına 
dahil etti.GPD Armatür Temizleyici ve Parlatıcısı…
Evlerinizde kullandığınız kromaj yüzeyli armatürlerdeki 
kireç lekelerini çözen ve ayrıca parlaklık kazandıran özel 
formülü ile bu yeni ürün sadece armatür temizliği ile 
kalmıyor, duşakabin camlarındaki kireci, fayans üzeri kireç 
ve kiri , küvetlerdeki kurumuş sabun lekelerini de temizler.
Çok amaçlı bir formüle sahip ürünümüz temizlik işlevi 
yanında kirlenmeyi geciktirici bir başka özelliğe de sahip.
 
Ürün diğer yüzey parlatıcı ve kireç çözücü mamüllerden 
farklı olarak GPD güvencesinde bataryaya zarar 
vermiyor. Piyasada olan ancak armatürlere zaman içinde 
matlaşma ve kromaj kalkması gibi zararlar veren diğer 
formüllerden farklı olarak GPD Armatür Temizleyici ve 
Parlatıcı armatüre hiçbir zarar vermiyor. Armatür üzerine 
kilitlemeli başlığı ile püskürtülüp silindikten sonra su 
ile durulanan ürünümüz yıllar boyu GPD konforunu 
yaşamanız için çok önemli bir öge.
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FİNANS

SENETLER İÇİN ŞEKİL 
ŞARTLARI NELERDİR?

Tevhide Emirze
Bütçe ve Finans Müdürü

Çek kullanımının yeni yasa ile ağırlaştırılması sonrası senet kullanımın da artma gözlemledik. 
Özellikle Anadolu ile iş yapanlarda bu artma söz konusu. Ancak senetlerdeki hatalar 
çeklerdekinden daha fazla. 

Senetlerdeki En Önemli Konu
Senedi düzenlerken bir hata yaptıysanız, yırtıp yenisini düzenlemelisiniz. Çeklerdeki gibi üzerini 
çizip düzeltip orayı imzalamanız senette bir işe yaramaz. O senet şekil şartına uymaz. Tamamı 
ile karşı tarafın iyi niyetine kalmışsınız demektir. Bankalar o senetleri tahsile almaz. Alırsa da 
protesto olmaz. Hukuki hak için senetlerin protesto olmasına gerek yok, bunu biliyoruz. Ancak 
Bu şekilde üzerinde düzeltme yapılan senetler ile hukuki işlem yapamazsınız. Evrak şekil şartına 
uymadığı için reddedilir, yaptığınız masrafla kalırsınız.

Şimdi kısaca senetlerin düzenlenme detaylarına bir göz atalım;
Senetler el yazısı ile okunaklı olarak, eksiksiz doldurulmalı. Senedin vadesi yukarıda rakam, 
metin kısmında yazı ile yazılmalı. Senet kimin adına düzenleniyor ise, tüzel kişilerde şirket unvanı 
eksiksiz ve ticaret sicilde kayıtlı olduğu hali ile tam olarak yazılmalı, şahıs kişilerinde adı soyadı 
nüfusa kayıtlı olduğu hali ile yazılmalı. Senedin düzenlenme tarihi yazılmalı ve bu tarih senedin 
ödeme vadesinden sonraki bir tarih olamaz, buna dikkat edilmeli. Senedi düzenleyen ( borçlu ) 
şahıs ise adını soyadını, TC kimlik numarasını açık adresini ve telefonunu mutlaka yazmış olmalı 
ve düzenleme tarihinin altına iki tane imza atmalı. Senedi düzenleyen ( borçlu ) tüzel kişi ( 
şirket/ işletme) ise İşletmenin tam unvanı açık adresi vergi dairesi, vergi numarası tam ve eksiksiz 
olarak, ticaret sicile kayıtlı olduğu hali ile yazılmış olmalı ve düzenleme tarihinin altına şirket imza 
yetkililerince ikişer imza atılmış olmalı. Şirketi imzaya kaç kişi yetkili ise hepsinin ikişer tane imza 
atmış olması gerekli. Ticari bir ilişkide size kim borçlu ise senedi de o kişi düzenlemiş olmalıdır.

Haricen senede birisi kefil ise;
Senedi düzenleyenin altına kefaleten diyerek 
senedi düzenleyen gibi tüm bilgilerini eksiksiz 
olarak yazmış, imzalarını da atmış olmalıdır. 
Örnek olarak düzenlenmiş bir senet ekliyoruz 
buraya, senet alırken bu örneğe dikkat 
edersiniz. Mevcut durumda tüm senetlerinizin 
ödenmesini temenni ederim.

Bol kazançlar.
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İŞ DÜNYASIİS DÜNYASI

BAŞARILI OLMAK ZOR DEĞİL
İş hayatı zevkli olmakla beraber riskler ile de dolu bir alan.Bu alanda uyulması gereken kurallar ise çok çeşitli.Başarıya giden yolda hem 
karmaşık hemde çok basit bazı kurallar mevcut.Bu konuda bir çok yönetim gurusu tavsiyelerde bulunan kitaplar yayınlıyorlar.

Özetlersek :
• Yaptığınız işin yalnız bir üstünüz değil, iki üstünüz tarafından bilinmesini sağlayın. 
• Günlük işinizin tümünü öğlene kadar bitirin. Öğleden sonranızı, ilişkilerinizi geliştirmek için kullanın. 
• Patronunuzun sizden olan beklentilerini fazla yüksek tutmayın ki, beklenenden fazlasını verdiğinizi görebilsinler. 
• Başkalarından farklı olduğunuzu ve daha çok şey bildiğinizi gösterin. 
• Önerileriniz, her zaman ilginç ve gündem belirleyici olmalı. 
• Üstlerinize, işinizle bütünleşmiş, dikkatli, hazırlanmış, gündemi bilen, takipçi ve tetikte olduğunuzu gösterin. 
• Hiç kimse ne kadar çok çalıştığınızı bilmemeli. Yardım istemezseniz, işinizden şikâyetçi olmazsanız ve verilen işi zamanında 

bitirirseniz, bunu sağlayabilirsiniz. 
• İyi giyinin ama giyiminizde aşırı artistik olmayın. Güne, sanki bir mülakata girecekmişsiniz gibi, hazırlanın. 
• Her zaman güler yüzlü olun. Saygı uyandıracak bir el sıkış biçimi geliştirin. Görgü kurallarını 

uygulayın. Ciddi ama dikkat çekici, sosyal, kültürlü ve panik içinde görünmeyen bir kişilik 
sergilemelisiniz.  

• İyi konuşmayı ve yazmayı öğrenin. Açık, basit, nazik, hedefe kilitli, kurallara uygun ve 
aşırıya kaçmayan biçimde konuşun ve yazın. 

• Uzun dönemde iş hayatınızdan ne beklediğinizi bilmelisiniz. Bu hedefe yönelik 
olarak, kısa dönemde neler yapılabileceğini de belirleyin. Yani bir “oyun 
planınız” olsun. Tabii ki, güçlü ve zayıf noktalarınızı da belirlemiş olmalısınız. 

• Personelle ilgili uygulamaları ve özellikle de yükselmelerdeki uygulama ve 
kuralları detaylarıyla öğrenin. 

• Takım oyuncusu olun ama takımdaki rolünüzü belirleyin. Siz, özelliği 
olan bilgilere sahip birisi misiniz; iş bitirici misiniz; işbirliğini sağlayan kişi 
misiniz; işi şekillendiren kişi misiniz; işin hamalı mısınız; yoksa, yaratıcı birisi 
misiniz? Enerjinizi gereksiz zaman ve yerde kullanmayın. Tüm enerjinizi 
kullanarak işe girişeceğiniz zaman ve olayları belirleyin. Her güçlüğün, aynı 
zamanda bir fırsat olabileceğini unutmayın. 

• Dedikodu yapmayın. Yağcılık yapmayın ama samimi olun. Olumlu, yapıcı, güven 
veren ve katılımcı bir davranış biçimi sergileyin. 

• Dinlemeyi bilin. “Teşekkür ederim” ve “Lütfen” sözcüklerini sık sık kullanın. Katiyen, yalan 
söylemeyin. Üstlerinizi eleştiren fıkralar anlatmayın. 

• Kimseyi gereksiz yere korumayın. Önemli evrakların kopyalarını saklayın. Sizi destekleyenleri, güvenilir 
arkadaşlarınızı ve ilişki odaklarınızı iyi belirleyin. 

• Rakiplerinizin davranışlarını neyin yönlendirdiğini araştırın. Güç, para, mevki hırsı, sevilme, incitme veya intikam alma gibi 
yönlenmeleri olasıdır.



2013/15 13

SAĞLIK

Sağlıklı bir beslenme için uzmanların diyet önerileri çok çeşitli.Dukan diyeti,Karatay diyeti 
vb bir çok bakış açısı bu konuda geliştirildi.Ancak çok teknik olmamakla beraber herkesin 
uygulayabileceği basit kurallar da var. Bunları bile uygulasak hem kilo verebilir hemde 
sağlıklı bir vücuda kavuşabiliriz. 
Bunlar neler mi?
· Tamamen unutun !! Sık yediğiniz, yağ oranı yüksek bir yiyeceği seçin ve onu 40 gün için 
tamamen unutun. Bu süre sonunda o yiyeceğin tadı ağzınızdan silinecektir.
· Aynı tadı verenler arasında her zaman daha düşük kalorilisini seçin, Yarım bardak vişne 
suyunu yarım bardak soda ile karıştırdığınızda kalorisi yüzde 50 düşer.
· Su için, Daha fazla su içmeye başlamalısınız. Günde en az 8 bardak su içerek işe 
başlayabilirsiniz. Eğer böyle bir alışkanlığınız yoksa yanınızdan küçük bir su şişesini 
ayırmayın, bu şişeyi her gördüğünüzde içmek aklınıza gelecektir.
· Sosları unutun, Salatanıza bir miktar lezzet katmak için döktüğünüz soslar kilo almanıza 
neden olur. Bu nedenle salata sosu yerine biraz baharat ve bir tatlı kaşığı zeytinyağını 
salatanıza ekleyebilirsiniz.
· Yemeğin ardından yatağa girmeyin, Kilo almamak için özellikle akşam yemeğinden 
hemen sonra yatma alışkanlığından kurtulun, mümkünse akşam altıdan sonra meyve 
dışında bir şey yemeyin. Gece atıştırmalarından da kurtulun.
· Sık yiyin, Kilo vermek isteyenlerin düştüğü yanılgılardan biri de çok sık yemek yemenin 
kilo verdirmeyeceği inancıdır fakat bu yanlıştır. Çünkü beş altı saatte bir mideyi boş 
bırakmamak metabolizmanızın hızlı çalışmasına neden olur. Bu nedenle az az ve sık sık 

yemelisiniz.
Süt için, Günde üç ya da dört defa süt ve yoğurt 
ya da peynir gibi süt ürünlerini tüketen kadınlar, 
tüketmeyenlere oranla yüzde 70 daha fazla 
yağ yakarlar. Çünkü kalsiyum metabolizmayı 
hızlandırırken vücuda daha fazla yağ yakması 
için komut vermiş olur. Bu ürünlerin light 

olanları ile zayıflama hızınızı arttırabilirsiniz.
iyi bir uyku, yapılan araştırmalara göre geceleri 
dört saatten az uyuyan kişiler daha çok 
uyuyanlara oranla kilo alırlar. Çünkü yorgun bir 
vücut, normal günde yakılan enerjiyi yakamaz 
ve metabolizması yavaşlar. Bunun için hergün 
uykunuzu düzenli almaya dikkat etmelisiniz.

Stresi yenin, stresli bir yaşam kilo almanın 
nedenlerindendir. Çünkü stresli 
olduğunuz dönemlerde vücudunuz 

stres hormonları salgılar ve bu 
hormonlar karın bölgesindeki yağ 
depolanmasını sağlayan hücrelerin 

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN YOLLARI
büyümesine neden olur. Stresi yenmek için sosyal aktivitelerde 
bulunmalı, kendinizi rahatlatmalısınız.
· Hazır yemekleri unutun, hızlı ve çabuk yemek yapmak için 
aldığınız dondurulmuş gıdalar ya da hazır yemekler içerdikleri 
katkı maddeleri nediyle kilo aldırır. Bu nedenle taze sebzeleri 
pişirmeyi tercih etmelisiniz.
· Lifli yiyecekleri tüketin, Çok lifli besinler doyduğunuz hissini verir 
ve çabuk acıkmanıza engel olur. Beyaz ekmek yerine kepeklisini, 
beyaz pirinç yerine esmerini tüketin. Lif oranı yüksek mercimek, 
kuru fasulye, nohut gibi gıdalara öncelik verin. Elbette sebzeleri 
unutmayın.
· Atıştırmayı bırakın, Arabanın içinda atıştırıyor musunuz? 
Telefonla konuşurken bir şeyler yiyor musunuz? Vazgeçin…
· Buzdolabınıza baskın yapın Bu baskın her zamanki gibi, 
birşeyler atıştırmak için olmasın. Buzdolabının kıyısında kösesinde 
kalmış bol kalorili yiyecekleri atın.Mutfak dolabınızdaki yağlı 
cipsleri, mısır gevreklerini ve kuru yemişleri atın. Mutfağınızda 
sizin için kötü olan bütün yiyecekleri, önümüzdeki 30 gün için, 
belki de ebediyyen yasaklayın.
· Kahvaltı edin, Hiçbir zaman kahvaltıları atlamayın. Yağsız 
yoğurdun içine muzu dilimleyin. Pişmiş yulafın içine kuru üzüm 
koyup yemeyi deneyin.
· Spor yapın,hareket edin. Özellikle yüzme ve yürüyüş kilo 
vermede çok etkili olacaktır
· Diyet içecekler, Diyet içeceklerden uzak durmalısınız. Bu tür 
içeceklerin içlerinde yapay tatlandırıcı bulunur. Onlar yerine 
portakal, elma gibi sağlıklı meyve sularından içmelisiniz. Hem 
sağlığınız açısından hem de kilo açısından birçok uzman diyet 
içeceklerin içilmemesini tavsiye ediyor.
· Yavaş yemek yiyin, Fazla kilolular, hızlı yemek yiyenlerdir. 
Arkadaşlarınızla veya ailenizle ne zaman yemek yerseniz yiyin, 
yemeği en son bitiren kişi siz olun.
· Şekeri unutun, Şekerli besinler kan sekerinin kısa sürede 
artmasına ya da düşmesine neden olur. Bu nedenle tatlı yedikten 
sonra tekrar tatlı yeme ihtiyacı duyarız. Şekerin fazlası vücutta 
yağ olarak depolandığı için mümkün olduğunca az tüketilmelidir.
· Tuzu kesin, Tuz, vücutta su tutulmasına neden olur ve şişkinlik 
hissi yaratır. Ayrıca tuzun iştah açıcı bir özelliği olduğundan, 
sofrada tuz kullanmamak ve pişmiş yemeklere fazladan tuz 
eklememek gerekir.
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SPOR

YÜZME
Yaz geldiğinde akla ilk gelen spordur yüzme... Sıcak havanın verdiği rahatsızlığı tüm vücudumuzu 
çalıştırarak ortadan kaldıran bu spor her yaştan amatör içinde biçilmiş kaftan...

Yüzme Stilleri 
Serbest Yüzme Stili 
Sırtüstü Yüzme Stili
Kurbağalama Yüzme Stili
Kelebek Yüzme Stili

Yüzmenin Faydaları
Dayanıklılık ve esnekliğinizi 
geliştirir. Adalelerinizi geliştirir ve 
denge sağlar. Birçok profesyonel 
ve amatör sporcu su egzersizleri 
yaparlar. Kalbi güçlendirir. Fiziksel 
görünümünüzü değiştirir. Dolaşımı 
düzenler. Varis gibi hastalıklarda 
faydalıdır. Kilo kontrolunu sağlar.  
Stres ve gerilimi azaltır. Eklem 
iltihabı gibi hastalıklarda eklemleri 
ve bağları daha az zorladığından 

önerilen egzersiz tipidir. Haftada
3 gün yüzme önerilir. 1 saat yüzme 
ortalama 500 kalori harcatır. Enerji 
verir. Kas güçsüzlüklerini tedavi eder. 
Şişmanlarda, hamilelerde ve hareketsiz 
kişilerde özellikle yararlıdır. Çünkü 
suda yapılacak egzersizler eklemleri ve 
bağları daha az zorlamaktadır. Sudaki 
vücut ağırlığı karadakinin 10 misli 
azalır. Suda yapılan rehabilitasyonun 
fizik tedavinin etkin bir formu olduğu 
kanıtlanmıştır.
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GEZİ

Dev heykeller mekânı Nemrut
Adıyaman’ın Kâhta ilçesinde bulunan ve içinde 
Kommagene Krallığı’nın antik kentini barındıran milli 
park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 
7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih 
meraklılarının ilgi göstereceği yerlerin başında geliyor.

Osmanlı köyü 
Cumalıkızık
Bursa’ya 2 km. 
uzaklıktaki Cumalıkızık, 
Orhangazi’nin Bursa’ya 
girmeden önce yaptırdığı 
köylerden biri. Tamamı 
sit alanı olan ve Osmanlı 
mimarisinin en güzel 
örneklerinin verildiği 
evlerden oluşan 
köye giderseniz, dar 
sokaklardan akan sular 
sizi karşılayacak.

Kapadokya 
anlatılmaz, yaşanır
Kapadokya’da balon 
turu fotoğraflarına bakıp 
iç geçirenlerden misiniz? 

Cevabınız evetse bu 
yaz, tatilinizin bir 
kısmını peribacalarını 
görmeye ayırın. Her 
gidenin kalbini fetheden 
Kapadokya Nevşehir, 
Avanos ve Ürgüp 
üçgeninde yer alıyor.

Türkiye, bulunduğu konum, doğası ve tarihi itibarıyla önemli zenginlikleri ve 
güzellikleri barındırıyor. Bu yüzden, yaz kış demeden yılın on iki ayında ziyaretçi 
akınına uğruyor. Avrupa ülkeleri, Asya, Amerika hatta Uzakdoğu’dan gelen 
turistler, ülkemizi karış karış gezerek doğal güzelliklerini keşfediyor. Akdeniz, 
Ege veya Karadeniz’de sahillerin de dışında gezilip görülecek yerler olduğunu 
neredeyse onlardan öğreniyoruz. İç Anadolu’daki bir bozkırda veya Doğu 
Anadolu’nun sarp kayalıkları arasında bazen tahmin etmediğimiz ya da ismini 
daha önce hiç duymadığımız yerlerin bulunduğuna tanıklık ediyoruz. Öyleyse, 
bu yaz her zaman yaptığımız tatiller ve her zaman gezip gördüklerimizin dışına 
çıkarak, farklı bir tatil rotası izlemeye ne dersiniz?

DOĞASIYLA, TARİHİYLE 
BİR BAŞKADIR TÜRKİYE
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SU DÜNYASI

Akvaryum kelime anlamı olarak cam ya 
da yüksek dirençli plastik gibi saydam 
malzemelerden yapılan, genellikle balık 
olmak üzere, bazen de omurgasızlar ve 
ayrıca amfibyumlar, deniz memelileri ve 
sürüngenler gibi suda yaşayan bitki ve 
hayvanların tutulduğu ve daha çok bu 
canlıların sergilenmesi amacıyla kullanılan 
içi su dolu, küçük bir cam kavanozdan 
büyük su tanklarına kadar geniş bir 
yelpazede yeralan kap ve yapılara denir.
Bu geniş ve karmaşık tanım dışına çıkarsak 
akvaryum bize su altı dünyasının kapılarını 
açan,ordaki yaşamı bizle paylaşarak hayvan 
sevgisini aşılayan bir “küçük ekran” dır..

SUDAKİ YAŞAM EVİNİZDE... AKVARYUM
Evde bir akvaryum kurmak çok kolay ve 
zevkli bir iştir. Cam kavanozlar en basit 
akvaryumlardır. Ağzı dar akvaryum küvetinin 
içine normal hava basıncı ile daha az oksijen 
girer. Geniş ağızlı akvaryumlar daha sıhhidir. 
Akvaryumlar, genellikle dikdörtgen prizma 
şeklindedir.

İçinde tek bir balık barındıran cam 
kavanozlardan, dikkatle tasarlanmış 
destek sistemlerine sahip ve karmaşık 
eko sistemleri taklit etmeye çalışan büyük 
boyutlardaki akvaryumlara kadar çeşitli 
boyutlarda akvaryum bulunur. Akvaryumlar 
genellikle tatlı su, tuzlu su ve hafif tuzlu 

su akvaryumları olarak sınıflandırılır ve su 
sıcaklığı tropikal ya da soğuk ortamlara göre 
farklılık gösterir. Bu iki özellik ve diğerleri 
akvaryumda hangi balıkların ve diğer 
canlıların yaşayabileceğini belirler. Canlı 
doğuran, yumurtlayan çeşitli balıklar olduğu 
gibi son dönemde en çok ilgi gören balık 
çeşitleri cichlid türü balıklardır. Genellikle 
Afrika Malawi ve Tanganyika gölleri ile Orta-
Güney Amerika göl ve nehirlerinde yaşarlar.
En çok tercih edilen türler papağan cichlid, 
sarı prenses, ahli, yunus cichlid, frontosa, 
tropheus’dur.Cichlid’ler çok renkli,hareketli 
ve kısmen saldırgan balıklardır. Uyumlu 
türlerin bir arada olması gerekir.
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GELENEKSEL

Her ortamda güzel şeylerin son noktasında istenen şeydir kahve..Hele bu Türk kahvesi olursa kokusu ve kıvamı ile insanı büyüler.Türk Kahvesi, 
Türkler tarafından keşfedilen kahve hazırlama ve pişirme metodunun adıdır. Özel bir tadı, köpüğü, kokusu, pişirilişi, ikramı... kısacası, kendine 
özgü bir kimliği ve geleneği vardır. Önceleri Arap Yarımadası’nda kahve meyvesinin kaynatılması ile elde edilen içecek, bu yepyeni hazırlama 
ve pişirme metoduyla gerçek kahve lezzetine ve eşsiz aromasına kavuşmuştur. Kahve ile Türkler sayesinde tanışan Avrupa; uzun yıllar kahveyi, 
Türk Kahvesi olarak bu yöntemle hazırlayıp tüketmiştir. Brezilya ve Orta Amerika menşeili, arabica türü, yüksek kaliteli kahve çekirdeklerinden 
harmanlanan ve titizlikle kavrulan Türk Kahvesi, çok ince öğütülür. Bir cezve yardımıyla su ve isteğe göre şeker ilave edilerek pişirilir. Küçük 
fincanlarla servis yapılır. İçilmeden önce telvesinin dibe çökmesi için kısa bir süre beklenir.
 
1517 yılında Yemen Valisi Özdemir Paşa, lezzetine hayran kaldığı kahveyi İstanbul’a getirdi. Türkler tarafından bulunan yepyeni hazırlama 
metodu sayesinde kahve, güğüm ve cezvelerde pişirilerek Türk Kahvesi adını aldı. İlk olarak Tahtakale’de açılan ve tüm şehre hızla yayılan 
kahvehaneler sayesinde halk kahveyle tanıştı. Günün her saati kitap ve güzel yazıların okunduğu, satranç ve tavlanın oynandığı, şiir ve edebiyat 
sohbetlerinin yapıldığı kahvehaneler ve kahve kültürü dönemin sosyal hayatına damgasını vurdu. Saray mutfağında ve evlerde yerini alan kahve, 
çok miktarda tüketilmeye başlandı. Çiğ kahve çekirdekleri tavalarda kavrulduktan sonra dibeklerde dövülerek cezvelerde pişirilmek suretiyle 
içiliyor ve en itibarlı dostlara büyük bir özenle ikram ediliyordu.Kısa sürede, gerek İstanbul’a yolu düşen tüccarlar ve seyyahlar gerekse Osmanlı 
elçileri sayesinde Türk Kahvesinin lezzeti ve ünü önce Avrupa’yı oradan da tüm dünyayı sardı.   

Türk Kahvesi;
• Dünyanın en eski kahve pişirme yöntemidir.  • Köpük, kahve ve telveden oluşur.  • Yumuşak ve kadifemsi köpüğü sayesinde damakta en uzun süre tadını devam ettiren kahve 
türüdür.  • Birkaç dakika şekli bozulmadan kalabilen bu leziz köpüğü sayesinde, uzun süre sıcak kalabilir.  • İnce kenarlı fincanda sunulduğu için, diğer kahve türlerine göre daha 
yavaş soğur ve böylece daha uzun süren bir kahve keyfi sunar.  • Yoğun şurupsu kıvamı ile ağızdaki lezzet tomurcuklarını aşırı uyararak hafızada yer eder.  • Diğer kahve türlerine 
göre, daha kıvamlı, yumuşak ve aromatiktir.  • Kendine özgü enfes kokusu ve özel köpüğü ile diğer kahvelerden kolaylıkla ayırt edilebilir.  • Kahve tutkunları tarafından, kaynatılarak 
içilebilen tek kahve olarak kabul edilir.  • Geleceği anlatmak için kullanılan tek kahve türüdür. Cafedomancy: kahve telvesini kullanarak kehanette bulunmak.  • Eşsizdir çünkü 
Kahvesi fincanın içindedir ancak telve olarak dibe çöktüğünden filtre edilmesine ve süzülmesine gerek kalmaz.  • Hazırlanırken şeker ilave edildiğinden diğer kahvelerde olduğu 
gibi sonradan tatlandırmaya gerek yoktur.   Nefis bir Türk Kahvesi hazırlamak için sadece 2 dakika yeterlidir.   • İçme suyunu fincanla ölçerek cezveye koyun (kalitede su etkendir).  • 
Her fincan için iki çay kaşığı kahve (5 gr), iki çay kaşığı şeker ilave edin (ya da şeker arzuya göre).  • Kısık ateşte kahve ve şekeri iyice karıştırın.  • Bir süre sonra kabaran köpüğü 
fincanlara pay edin.  • Kalan kahveyi bir taşım daha pişirin ve fincanlara boşaltın.  • Türk Kahvesi sunulurken yanında su verilmesi âdettir. İçilen su ağzı kahve lezzetine hazırlar.

KOKUSU ve KIVAMI 
ile TÜRK KAHVESİ
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MUTFAK
Sardalya Atlas Okyanusu, Akdeniz ve Marmara’da yaşayan, 
hamsigillerden bir balıktır. En çok 25 cm boyundadır. Yandan 
basık vücudu füzeye benzer. Sırt derisi yeşil ve mavimtrak olup, 
siyah beneklidir. Vücudunun yanları ve karın kısmı gümüşî beyaz 
parlaklıktadır. Sürüler hâlinde açık denizlerde yaşar. Kışın derinlere 
iner. Atlas Okyanusu, Kuzey Denizi, Manş, Baltık Denizi ve 
Akdeniz’de bol rastlanır. Akdeniz’de yumurtlayıp, mayıs başından 
îtibâren Çanakkale Boğazından Marmara’ya da geçer. Dişsiz 
olduğunda planktonlarla beslenir. Pulları çabuk dökülür. Ağlarla 
yakalanarak tâze veya konserve olarak tüketilir. Yurdumuzda da 
konservecilikte önemli bir gelir kaynağıdır

Hazırlanışı
1 kilo sardalya balığı   30 - 40 asma yaprağı  
Yeteri kadar tuz    1 tatlı kaşığı zeytinyağı  

Limon salçası için:  
2 limonun suyu    1 kahve fincanı zeytinyağı  
Yeteri kadar tuz    1/2 demet kıyılmış maydanoz  

Yapılışı
Frezia Eviye Bataryası ile yıkanıp pulları kazındıktan sonra 
solungaçlarından çekilerek içleri çıkarılmış ve bol suda yeniden 
yıkanmış ve süzülmüş sardalye balıklarını tuzlamalı ve her birini 
bir asma yaprağına sarmalı. Izgarayı kuvvetli, ama alevsiz bir odun 
kömürü ateşinin beş parmak yukarısına yerleştirmeli. Izgara kızınca 
bunu bir tüyle zeytinyağlamalı ve asma yaprağına sarılı balıkları yan 
yana sıralayıp ızgaranın öbür kanadını balıkların üstüne indirmeli. 
Balıkların önce bir yanlarını 5 dakika kadar pişirdikten sonra 
ızgaranın öbür yanını çevirmeli. Balıkların bu yüzlerini de beş dakika 
kadar pişirdikten sonra ızgarayı ateşten almalı. 

Balıkları zedelemeden üstlerindeki asma yapraklarını çıkarmalı ve 
sardalyeleri sıcak yerde tutulan servis tabağına yerleştirmeli.  Daha 
önceden Frezia eviye bataryası ile yıkanmış limonun suyu, 
zeytinyağı, maydanoz ve tuzla hazırlanmış limon salçası kâsesiyle 
birlikte servis tabağını sofraya çıkarmalı ve balıkları sıcak sıcak servis 
yapmalı…

Afiyet olsun…

FREZİA EVİYE 
BATARYASI 
İLE IZGARA 
SARDALYA
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Arkitera Web
GPD mimarlara özel bir platform olan Arkitera internet sitesinde Fuego ve Quadro serilerini tanıttı. 
Mimarların tercih edeceği tasarıma sahip olan bu serilerimiz projelere değer katacak.

www.arkitera.com.tr
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GPD ilan tasarımlarını zenginleştirerek sektorel 
dergilerde kullanmaya devam etti.Yeni serileriyle 
birlikte , termostatik ve fotoselli ürünlerini  ön plana 
çıkaran ilanlar Paros, Alldecor, Banyo-Mutfak ve İç 
Mimar dergilerinde yayınlandı.

Seminer
Ankara, Kayseri ve Konya 
illerinde yaklaşık 300 kişilik 
tesisatçı grubuna firmamızı ve 
ürünlerimiz anlatan seminerler 
verildi.

İstanbul‘da yapılan 
seminerimizde Marmara 
bölgesi teknik servislerimize İBİS 
Otel’de teknik bilgi güncelleme 
ve firma anlatımı soru/cevap 
tarzında bir seminer verildi.
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16-19 Nisan 2013 tarihleri arasında, Moskova’da gerçekleşen 
Mosbuild 2013 Yapı Fuarına katılmış bulunmaktayız. Rusya’da 
yerleşik ana distribütörümüz olan Santehplatinum şirketiyle 
ortaklaşa olarak düzenledigimiz bu katılımda, GPD markalı 
ürünlerimiz pazardan beklenenin çok üzerinde olumlu 
tepkiler almıştır.
 
Santehplatinum şirketi olarak GPD markasıyla Rusya pazarına 
girmek için verilen uğraş öyle iki günlük geçmişle sınırlı 
değildir. Yaklaşık olarak 5 yıl önce başladığımız bu beraberlikte 
akıllıca, sağlam adımlarla yatırımlar yapılmıştır ve özellikle son 
iki yılda Rusya için yapılan özel ürünlerle katolog portföyümüz 
de iki kat genişlemiştir.  Doğal olarak bu olumlu çalışmalar da 
pazardan beklenilen tepkiyi fazlasıyla almaya baslamıştır.
 
Tabii ki GPD SANTEHPLATINUM olarak markamızı pazarda en 
iyi yerlere getirmek öncelikli hedefimizdir. Santehplatinum, 
şu an Rusya genelinde yaklaşık 400 kadar irili ufaklı bayileri; 
bu bayilerin altında 3000 ‘in üzerinde müşterisi bulunan 
satış sistemi olan bir şirkettir. Tüm Rusya genelindeki servis 
ağıyla  GPD markasıyla olan beraberliğini her gün üzerine yeni 
oluşumlar ekleyerek devam ettirmektedir.
 
Mosbuild fuarının ardından,  Mayıs 2013’te Kazan fuarına 
yine iki sirket ortak katılım gerçekleştirmiş ve olumlu tepkiler 
almıştır. 
 
Mosbuild fuarı öncesinde, Türkiye’ye, GPD ve ARBEKA 
markalarımızın üretiminin yapıldığı GÜL PRES DÖKÜM SAN. 
A.Ş. fabrika tesislerimize, 25 bayimiz getirilmiş ve bayilerimizin 

fabrikamızı tanıyıp, oluşumu görmeleri, ürünlerimizin kalitesinden tutun da üretim aşamalarına kadar fabrikamızla ilgili olarak her tür bilgiyi 
edinmeleri sağlanmıştır. Rusya bayilerimiz İstanbul ziyaretlerinden ve onları ağırlamamızdan  memnun bir şekilde ayrılmışlardır. Santehplatinum 
ve GPD şirketleri, önümüzdeki dönemde yine fuar organizasyonlarını gerçekleştirecektir. Rusya pazarına yönelik yeni ürün çalışmalarını, durup 
dinlenmeden devam ettirmektedirler. Amacımız Rusya pazarındaki pastanın önemli bir kısmını (markalı ürünler içerisinde) elimize geçirmek ve 
bir süre sonrada montaj tesisini Rusya’da kurup GPD markasının artık kalıcı markalar içerisinde Rusya pazarında yer almasını sağlamaktır.
 
Tabii ki bunlar basit işler değildir; zaman, yatırım ve çaba gerektiren işlerdir. Rusya pazarının zorluğu göz önüne alınarak düşünüldüğünde, 
yapılan işlerin o kadar da kolay olmadığı ve ciddi yatırımlar gerektirdiği aşikardır. GPD ve Santehplatinum adı altında çalışan ve bu çalışmalarda 
emek harcayan tüm mesai arkadaşlarımıza, partnerlerimize, emeği geçen herkese teşekkürleri bir borç bilirim.
 

Saygılar, sevgiler
 

Cüneyt Göy 
Santehplatinum

FUAR
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MOSBUILD  
Rusya Fuarı
Moskova

16-19 Nisan 2013
MOSBUILD  Rusya Fuarı-Moskova
Müşterimiz Santeh Platinum ile birlikte 
Rusya’nın en önemli yapı fuarı olan 
Mosbuild’de gösterişli bir stand ile yer 
aldık. Gerek var olan ürünlerimiz gerekse 
yeni geliştirdiğimiz ürünlerin prototipleri 
beklediğimizin üzerinde kabul gördü. 
Standımız bağımsız değerlendirme 
kuruluşları tarafından üst grup/ başarılı 
olarak yüksek not almıştır.
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FUAR
06-09 Mayıs 2013
Project Qatar Fuarı 
DOHA

06-09 Mayıs 2013
Project Qatar Fuarı- DOHA
Mayıs ayında yine katılımcısı olduğumuz Project Qatar Fuarı, oldukça olumlu geçti.
Katar Başta olmak üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Arap Emirlikleri gibi birçok ülkeden 
firmalarla buluştuk.
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24 2013/15

NA Nesil Dekor Yapı ve İnş. Mlz. Ltd. Şti.-Sarıyer/İstanbul

2000 yılında inşaat sektörüne adım attığımda 
araştırmacı bir kişiliğe sahip olmam ve çabuk 
öğrenme yetisine sahip olmam sayesinde 
her ne kadar kadın olarak bu sektörde 
bocalayacağım düşünülmüş olsa da zamanla 
işimi sevdim ve alıştıkça da başarılı oldum. 
Yedek parça uzmanlık alanım oldu. Her ne 
yaparsam yapayım ya çok iyi olmalı yada hiç 

Neşe Yazıcı-Firma Sahibi

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.

SATIŞ SONRASISATIS SONRASI

yapmamalıydım. Benim için yedek parça demek ben demekti.
 Zamanla ürünlere  yönelip satış yapmaya başladım ve gerçek 
şu ki ürün bilgisi sağlam olan kişi satış konusunda da daha 
kolay uzmanlaşabiliyor.

Ürünü sevmek işi sevmek markanı sevmek aile bireylerini 
sevmek gibi birşeydi bana göre. Bununla da yetinmeyip arada 
çalışan psikolojisi üzerine kafa yoruyor, iş süreçlerini takip 
ediyordum. Hedefimde kendi işimi yapmak vardı ve zaman 
içerisinde tecrübelerin de birikimiyle artık başarılı kendinden 
emin hedefine odaklı yürüyen bir iş kadınıyım.

Başarılı projelere imza atarak güzel satışlar yapmaktayım.  
Uygulama ve servis ekibi 9 kişi 2 araç hizmet vermektedir. 
Şirketimiz yedek parça ve ürün stoğuna sahip olmakla 
birlikte anahtar teslim daire ve işyeri tadilatlarında da başarı 
göstermektedir. Hedefimiz nesilden nesile akan teknoloji ve 
tasarımla banyolarımızı yaşam alanına dönüştürmektir. GPD ile tanışmamızla birlikte 
hizmet sektöründeki kalite çıtasını satış ve satış sonrası hizmet ile yükseltmek adına 
üzerimize düşen görevimizi yerine getirerek bütünlüğü sağladığımızı düşünüyorum.

Nesil dekor, olarak biz müşterimize gereken nezaket ve kibarlıkta yaklaşıyor 
müşteri memnuniyeti konusunda hassasiyetimizi hep koruyoruz.Yıkıcı değil yapıcı 
yanlarımızla kaliteyi yakalıyor ve verdiğimiz hizmetle müşterilerimiz dostlarına 
tavsiye edilebiliyoruz. En iyi reklam kulaktan kulağa olan reklamdır. Birlik beraberlik 
ve özgüven içinde müşteri memnuniyeti oluşturulucak tüm adımlarda yanımda 
olan GPD yetkililerine sonsuz teşekkür ederiz.
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ADANA
AFYON KARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA-MANAVGAT
AYDIN
AYDIN-KUŞADASI
ADIYAMAN-KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR EDREMİT 
BARTIN
BATMAN
BOLU
BURSA  İNEGÖL
BURSA -NİLÜFER
BURSA
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DÜZCE 
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN 
ERZURUM
ESKİŞEHİR 
GİRESUN
İSTANBUL ( SARIYER 
İSTANBUL (ANADOLU)
İSTANBUL (SİLİVRİ)
İSTANBUL- EYÜP
İSTANBUL GÖZTEPE
İSTANBUL(BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-BOSTANCI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KADIKÖY )
İSTANBUL-KAĞITHAN
İSTANBUL-MALTEPE
İSTANBUL-PENDİK 
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KAHRAMAN.MARAŞ
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
MALATYA
MANİSA-MERKEZ
MERSİN-İÇEL
MERSİN-İÇEL
MUĞLA FETHİYE
MUĞLA MARMARİS
MUĞLA-BODRUM
NEVŞEHİR
ORDU 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
SİNOP
TEKİRDAĞ ÇORLU
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TEKİRDAĞ-MERKEZ
TOKAT
TRABZON
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK-K.EREĞLİ

Firma Adı
 
NİDA TESİSAT
DİDEM YAPI DEKORASYON
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT 
YENİ DERİCİLİK YAPI
DORUK TİCARET
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
ARDA TESİSAT 
AKBAL YAPI TESİSAT
BİRLİK TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
SARANDER YAPI İNŞAAT
YONGA TİCARET
YILDIRIM TESİSAT
GÜRSOY YAPI MAL
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
YILMAZ TESİSAT
ERKAN TESİSAT 
A.Y.S ISI TEKNİK
KARAKAŞ TİCARET
ERZURUM TESİSAT
CEM METAL
ÖZ-İŞ TİCARET
NESİL DEKOR YAPI
ADİL TESİSAT
CEM TESİSAT
ARDA ISI TESİSAT
ER- SU NABURİYE  TESİSAT 
BEYLİKDÜZÜ TESİSAT 
TRUVA YAPI
EMİR DOĞALGAZ
AKIN SIHHİ TESİSAT
DADAŞ TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
ARTES SIH.TESİSAT
SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT
METE TİCARET
MURAT TESİSAT 
EN-TES TESİSAT
TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT 
EMİNCAN İNŞAAT 
GÜR TESİSAT 
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
SARAY TİCARET
YAPI TESİSAT
ACARLAR ISI İNŞ 
GÜVEN MÜHENDİSLİK
FERDİ TİCARET
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
AKBABA SIHHI TESİSAT
HIZLI SIHHİ TİCARET
KARDEŞLER TESİSAT 
DENİZ SIHHİ TESİSAT
ALKAYA TESİSAT 
ÇAVUŞOĞLU TES.TİC 
KAYA TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
KARALAR TESİSAT
ORDU TESİSAT
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
BALLAR TİCARET
SEDAT TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
YILDIRIM YAPI MALZEMELERİ
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KORKMAZLAR TESİSAT

Cep Telefonu
 
0555 516 46 79
0536 683 91 36
0537 728 20 25 
0533 470 70 94
0533 764 67 25
0532 492 14 66
0533 495 85 50
0532 687 20 30
0542 424 43 71 
0506 917 64 01
0549 553 53 63
0532 315 13 49
0538 822 55 43 
0506 851 45 53
0539 899 76 80
0536 325 14 24 
0506 250 82 61
0541 331 16 16
0532 171 14 72
0532 267 56 05 
0542 729 89 29
 
0535 846 29 41
0507 313 48 54
0535 607 39 12
0533 307 56 73
0533 515 81 81
0533 660 13 82
0532 574 90 44 
0532 271 28 98
0532 261 84 93
0535 215 20 04 
0536 401 12 98 
0533 446 66 48
0539 973 63 64
0532 716 13 75
0532 632 96 32
0536 427 31 12
0532 542 17 95
0542 563 05 10
0533 347 17 37
0532 548 41 57
0543 219 94 85
0542 216 78 06
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0530 643 01 58
0533 452 47 74
0532 207 99 06
0533 560 22 02
0542 675 15 64
 0542 414 26 14
0533 596 52 96
0532 654 15 04
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0532 791 35 67
0532 286 20 01
0536 295 43 49 
0532 411 92 43
0532 273 94 69 
0532 273 94 73
0532 611 73 08          
0544 525 43 86 
0452 234 17 80
0533 278 17 61
0537 426 51 85 
0542 313 35 66
0535 837 96 01 
0554 218 67 98
0539 367 34 24
0532 484 63 04
0537 258 30 06
0542 512 66 11
0542 515 89 93
0535 627 91 88
0533 240 68 97
0532 495 64 23
0536 436 25 89
0542 338 89 00
0536 356 16 75

İş Telefonu

 
0272 215 96 30
0358 213 11 70
0312 311 58 33
0242 346 71 69
0242 513 97 09 
0242 746 52 60
0256 227 10 50
0256 622 09 32 
0416 725 81 90
0266 244 81 24
0266 373 43 44
0378 228 41 42
0488 212 81 27
0374 212 42 21
0224 712 23 52 
0224 451 16 49
0224 271 41 56
0364 225 03 02
0258 211 14 66
0412 257 03 43
0380 523 69 67
0284 213 06 49 
0424 233 54 93
0446 212 13 98 
0442 234 94 35
0222 230 12 94
0454 212 44 57
0212 323 50 01

0212 259 61 48
0216 349 63 13 
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
0216 354 86 65
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
0344 221 43 74
0370 725 50 67
0366 212 20 56
0352 235 35 95
0288 417 61 32 
0386 212 34 13
0332 321 18 14

0236 238 53 31 
0324 337 40 80 
0324 327 55 92
0252 612 94 07 
0252 412 22 58
0252 319 35 53
0534 525 43 87 
0535 545 62 13
0452 214 80 43
0464 213 34 10 
0264 278 47 47
0362 233 78 80 
0346 224 47 19
0484 223 22 50
0368 260 03 33
0282 651 94 27 
0282 726 55 26
0282 315 67 66
0282 262 05 56
0356 214 41 96 
0462 230 05 68
0226 812 98 18
0354 217 48 87 
0372 322 75 55

e - mail 

Ad Soyad e - mail Görev Tanımı

Narin AYERİ 
Serkan ÇAVUŞOĞLU
Tevhide EMİRZE 
Halit KÖKSAL 
Dilaver MERT 
Aydın KARAKAS 
Halit GÜL 
Orhan ÖZŞAR 
Hicran ARIKAN 
Pınar KURAN

narin.ayeri@gpd.com.tr 
serkan.cavusoglu@gpd.com.tr
tevhide.emirze@gpd.com.tr 
halit.koksal@gpd.com.tr 
dilaver.mert@gpd.com.tr 
aydin.karakas@gpd.com.tr 
halit.gul@gpd.com.tr 
orhan.ozsar@gpd.com.tr 
hicran.arikan@gpd.com.tr 
pinar.kuran@gpd.com.tr

İhracat Müdürü
Yurtdışı Satış Asistanı
Bütçe ve Finans Müdürü 
Kalite Yönetim Müdürü 
İmalat Müdürü 
İmalat Planlama Müdürü 
Personel Müdürü 
Muhasebe Müdürü 
Ürün Geliştirme Şefi 
Santral Operatörü 

İh
ra

ca
t

Ad Soyad e - mail Görev Tanımı

Aret POLAT 
Berç POLAT 
Kamer POLAT 
Artür POLAT

Bedri AKBELEN 
Halim ŞAHMAR 
Cem KAMARI 
Volkan ÇALIŞKAN
Ahmet Gürsan AKKOÇ
Erkan OCAK
Refik YAVUZER
Halil AYATA
Kubilay KELEŞ
İnci ÇALIŞKAN
Duygu ERTÜRK
Pınar YILDIZ
Rüveyda SEZER

aret.polat@gpd.com.tr 
berc.polat@gpd.com.tr 
kamer.polat@gpd.com.tr 
artur.polat@gpd.com.tr

bedri.akbelen@gpd.com.tr 
halim.sahmar@gpd.com.tr 
cem.kamari@gpd.com.tr 
volkan.caliskan@gpd.com.tr
gursan.akkoc@gpd.com.tr
erkan.ocak@gpd.com.tr 
refik.yavuzer@gpd.com.tr 
halil.ayata@gpd.com.tr
kubilay.keles@gpd.com.tr
inci.caliskan@gpd.com.tr
duygu.erturk@gpd.com.tr 
pinar.yildiz@gpd.com.tr
ruveyda.sezer@gpd.com.tr

Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Yönetim Kurulu Üyesi

Bölge Satış Müdürü
Bölge Satış Müdürü
Bölge Satış Müdürü 
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Bölge Satış Yöneticisi
Satış Destek Sorumlusu 
Satış Destek Asistanı
Satış Destek Asistanı
Satış Asistanı

Pa
za

rla
m

a
Yö

ne
tim

Sa
tış

Sertaç SÜDÜTEMİZ 
Meltem KURT
Mehmet AKIN 
Eda DURMUŞ

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr 
meltem.kurt@gpd.com.tr
mehmet.akin@gpd.com.tr 
eda.durmus@gpd.com.tr

Satış ve Pazarlama Koordinatörü
Pazarlama Operasyon Sorumlusu
Teknik Servisler Sorumlusu
Kurumsal Müşteriler Sorumlusu

GPD Ailesinden Haberler
• Kubilay Keleş Güneydoğu Anadolu Bölgesi ‘ Bölge Satış Yöneticisi ‘ olarak aramıza katılmıştır.
• Merve Erdi aramızdan ayrılmıştır, kendisine bundan sonraki iş hayatında başarılar dileriz.
• Bayimiz Ergün Plastik sahibi Ergün Bey’in oğlu Murat Bey evlenmiştir.Kendisine mutluluklar dileriz.
• Bayimiz NR Mühendislik yeni mağaza açılışını gerçekleşmiştir.Bol kazançlar dileriz.
• Kubilay Keleş ‘ in bir erkek bebeği dünyaya gelmiştir, kendisini ve ailesini tebrik ederiz.
• Ankara bayimiz Tural Yapı Murat Tural’ın babası vefat etmiştir , kendisi ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz.
• Fethiye bayimiz Mendos Ticaret Ramazan Mendos’un kızı ciddi bir ameliyat geçirmiştir, kendisine acil şifalar dileriz.



TERMOSTATİK

FOTOSELLİ

Ç www.gpd.c rt.moOK SULAR AKTI! ARTIK AKMASIN...
GPD , fotoselli ve termostatik armatürlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi ile su kaybına tahammülü olmayan 
bilinçli tüketicilerle buluşuyor.


