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Sonbahara
Merhaba
Değerli              Okurları, 
 
Yılın son çeyreğine girdiğimiz bu dönemde, seneyi en verimli şekilde kapatmak için çalışmalar 
içindeyiz. Tüm aksiyonlarımızla GPD’yi daha iyi bir pozisyona taşıyarak sizleri ürün ve 
hizmetlerimiz ile daha çok memnun etmeyi amaçlıyoruz.
 
Dergimizin bu sayısında Yönetim sayfasında Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Aret Polat’ın “Doğru ve Hızlı Karar Almak” ile ilgili görüşlerini, Nokta bölümünde İstanbul 
bayimiz Dünya Seramik Merkezi, Samsun Bayimiz Elçin Mobilya, Elazığ bayimiz Karakaya İnşaat, 
Eskişehir bayimiz Met İnşaat, Kocaeli bayimiz NR Mühendislik , İzmir bayimiz Ünikor İnşaat’ı , 
Vitrin sayfamızda yeni GPD ANTİK serisini, Finans sayfamızda Bütçe ve Finans Müdürü Tevhide 
Emirze’nin “Dolar’ın Yolculuğu” hakkındaki tavsiyelerini, İş Dünyası sayfamızda “İş Dünyasında 
İyi Giyinmek“ hakkında önerileri, Sağlık sayfamızda “Tiroid ile ilgili herşey“ hakkında tavsiyeleri, 
Spor sayfamızda “Squash” hakkında bilgileri, Gezi sayfamızda “Barselona” yı, Su Dünyası 
bölümünde “Fırat Nehri” hakkında bilgileri, Geleneksel sayfamızda “Türk Lokumu” hakkında 
bilgi ve tavsiyeleri, Mutfak bölümünde “Felis Eviye Bataryası ile Paëlla” yı, Pazarlama bölümünde 
Satış ve Pazarlama aksiyonlarımızı, Teknik Servis bölümünde Bursa servisimiz Sarander Yapı’nın 
tanıtımını sizler ile paylaşıyoruz.
 
GPD olarak kendimizi size anlatmaya devam ediyoruz. Hedefimiz sizler için en iyiyi sunmak 
ve kendimizi sizlerden gelecek geri beslemeler ile daha da geliştirmek...

Yeniden birlikte olmak dileğiyle..

Sertaç Südütemiz
Satış ve Pazarlama Koordinatörü

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr
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YÖNETİM

DOĞRU VE HIZLI
KARAR ALMAK
İş hayatında en önemli aksiyon olan doğru ve hızlı karar almak 
günümüz iş dünyası yöneticilerinde aranan en önemli kriteridir.
İşleyen bir düzende daha iyi sonuçlara ulaşmak için katılımcı, tutarlı 
ve hızlı karar alma süreçleri gün geçtikçe önem kazanmaktadır.Yoğun 
toplantılar arasında şirket için en doğru kararı alma becerisi ise şirketi 
yöneten kaptanın ayırıcı özelliğidir.

Aret Polat “GPD’de yönetim kararlarını alırken mutlaka çoğunluğun 
yer aldığı ve herkesin fikrini belirttiği sosyal bir düzeni tercih ediyoruz. 
Bizde kararlar aile şirketlerinin en büyük handikaplarından olan 
”Ben yaptım oldu!” şeklinde alınmaz. Zira hiç kimse “Herkesten” 
daha akıllı olamaz. Yönetim çoğunluğu içinde çok fazla tecrübeli, 
becerili, öngörülü aile ferdi ve profesyonel yöneticilerimiz var. Bir 
karar aldığımızda herkesin içine sinmeli diyerek kollektif olarak karar 
aldıklarını ve bundan da fayda sağladıklarını belirtiyor. ”Kararlarımızı 
alırken en önemli 3 kriter ise hız, netlik ve tutarlılık olmaktadır. Zira 
bir karar aldıktan sonra bunu sıkca değiştirmek tüm ekip içinde 
güven kaybı,tutarsızlık algılaması ve motivasyon kaybı yaratır. Ancak 
bu sahanın hızına yönelik hızlı karar alırken esnek olunmasın demek 
de değildir. Önemli olan karar yanlış bile olsa tutarlı olmaktır.”

Bazan karar alırken genel işleyiş dışında da sonuçlara ulaşmak 
mümkündür. Burada genel davranışın dışında davranılsa da “Şirketin 
ana çizgisi” önemlidir. Karar alırken kendi görüşümüz,çevremizde bu 
konudaki en iyi uygulama dikkate alınır. İş hayatında önce hayır denilen 
bir karara sonrasında evet denmesi, önce evet denen bir karara 
sonra hayır demekten her zaman daha kolaydır ve yöneticiye zaman 
kazandırır. Ancak tutarlılığa da zarar verebilir.

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Tanımla: Karar konusu olacak sorunun her yönüyle ve iyi bir şekilde 
tanımlanması sağlıklı bir çözümün ilk adımıdır. Bu aşamada hangi amaç 
için karar alınacağı da açık seçik tespit edilmelidir.

Bilgi topla: Sorun ile ilgili her türlü bilginin derlenmesi ve 
sınıflandırılması kararın sağlamlığına katkıda bulunur. İnternetin tüm 
imkânlarından yararlanırken, esas bilgi ile “çöp” çöpten bilgiyi ayıracak 
bir sistem kurmak gerekir.

Analiz et: Soruna yol açan faktörlerin eleştirel gözle ele alınması 
ve her faktörün sonuç üzerindeki etkisinin tek tek araştırılması, analiz 
aşamasında gündeme gelir.

Farklı açıdan bak: Kararların sorunları yeni, düşük maliyetli ve 
yaratıcı yollarla çözmesi için yöneticinin, soruna farklı perspektiflerden 
bakması gerekir. Olayın bütününü gözden kaçırmadan sorunları farklı 
açılardan görenler, alternatif çözüm yolları üretmekte de zorlanmaz.

Esas nedeni bul: Analiz aşamasında dallanıp budaklanan bilgi ve 
ipuçları, etkili kakar almayı zorlaştırır. Çünkü belirli bir strateji ile sorunu 
çözmeye yöneltilecek araçlar çoğu kez sınırlıdır. Çok sayıda nedeni 
ortadan kaldırmak için karar alınması, gücün bölünmesine yol açar. Kök 
neden ve kritik faktör diğerlerinden ayrıldığında, eldeki gücün büyük 
bölümü bunlara yöneltildiğinde alınan kararın etkinliği artar

Yanlış çapa tuzağı: 
Herhangi bir şekilde yöneticinin zihnine yerleşen bir yanlış bilgi 
veya ön yargı, tüm bilgi toplama ve analiz sürecini de yanlış 
yollara sürükleyebilir. Bu durumda alınan kararlar sağlıksız ve 
yararsız olur.

Mevcut duruma tutunmak: 
Tüm insanlar gibi yöneticiler de bazen radikal kararlar 
almaktan ve bunların sonuçlarına katlanmaktan çekinir. 
Ayrıca iş hayatında bir şeyi yapmanın yaptırımı, yapmamanın 
sorumluluğundan daha ağırdır. Bu nedenle karar sürecinde, 
mevcut durumu sürdürme eğilimi hep ağır basar. Statükoya 
tutunmak, karar alma zorunluluğunu ortadan kaldırır gibi 
görünür ama değişim bu kararsızlığı cezalandırır.

Batık maliyet sendromu: 
Bazı yöneticiler geçmişte alınan yanlış bir karar sonucunda 
ortaya çıkan zarara rağmen bildikleri yoldan dönmez. Yatırılan 
ve boşa giden paraya rağmen “Bir gün işler düzelir” inancıyla 
batık yatırım sürdürülür. Oysa herkes bilir ki “Zararın neresinden 
dönülse kârdır.”

Aşırı özgüven: 
Kendi beceri ve yeteneklerine aşırı şekilde güvenen bir yönetici hatalı kararlar almaya mahkûmdur. 
Bilgili bir analiz yapmak ve çevresindeki elemanlarına danışmak yerine tek başına karar alanlar 
amaçlarına ulaşamaz.

Erteleme: 
Yöneticinin kararını özgüven eksikliği ve endişe nedeniyle ertelenmesi, fırsatların kaçmasına ve risklerin 
ayak seslerinin iyice yaklaşmasına neden olabilir. Her kararın bir eşref saati vardır ve karar gecikince 
alınan tüm önlemler etkisiz kalabilir. Yönetici ile lider arasındaki ayırıcı çizgiyi kararın uygulamanın 
zamanlamasındaki başarı çeker.

Yara izleri: 
Geçmiş dönemlerde yaşanan dramatik olayların, travmaların ve krizlerin izleri, bugünkü kararların 
sağlıklı olmasını engelleyebilir. Türkiye’de 1994-2001 döneminde yaşanan üç şiddetli krizin gölgesi, 
günümüzün en pozitif iş insanlarının bile aşırı ihtiyatlı kararlar almalarına yol açabiliyor.

Reyini belli etme: 
Kararlarını çevresine danışarak alan yöneticiler, kendi görüşlerini açık ettikleri takdirde bu süreçten verim 
alamaz. Eskilerin “ihsas-ı rey” dedikleri bu olgu, danışma sürecini kısırlaştırır. Çünkü diğer çalışanlar 
çoğunlukla, bilgileri yöneticinin tercihine göre toplar, analizleri yöneticinin istediği sonuca göre yapar. 
Bu durumda zaman ve emek harcanarak yapılan ekip toplantıları boşa gider. Bu toplantılarda yönetici, 
kendi fikir ve önerilerini başkalarından duymakla yetinir.

Alternatif üret: İki kez Nobel ödülü almış Linus Pauling’in dediği gibi, “İyi bir çözüm fikrine ulaşmanın 
en iyi yolu çok sayıda çözüm fikrine sahip olmaktır.” Her sorun için en az üç-dört çözüm yolu belirlendiğinde 
en iyiyi bulma ihtimali yükselir. Alternatif üretimi, yöneticinin başkanlığındaki bir grup veya ekipte daha 
bereketli olur.

Sonuçları tahmin et: Her alternatifin sonuçları ile olası fayda ve maliyetleri üzerinde akıl yürütülmesi, 
tatsız sürprizleri önler. Bu tür bir zihinsel çalışma, olayları akışı yön değiştirdiğinde, hazırlıksız yakalanmayı da 
önler. Koşullar ve ortam değiştiğinde eldeki hazır alternatiflerden biri işe yarayabilir.

Seç: Tek adamlar son kararı kendisi vermek ister. Katılımcı lider ise ekibine gerekli bilgileri ve ipuçlarını 
verir. Ekiptekiler katkıları ile daha sağlıklı karar almak mümkün olur. Kararı tamamen yönetici ekibe bırakan 
yöntem, yöneticiyi sorumluluktan kurtarmaz.

Uygula: Kararın alınma aşamasında gösterilen dikkat ve ihtiyat, uygulama aşamasında tam bir kararlılığa 
dönüşmelidir. Karar sürecindeki tartışmaların, uygulama aşamasına taşınması hız ve zaman kaybettirir.

Değerlendir: Uygulamanın dikkatli bir şekilde izlenmesi ve sonuçların değerlendirilmesi, liderin sonraki 
kararlarının daha sağılıklı olmasına katkıda bulunur. Uygulamanın hedeflenen sonucu vermediği durumlarda, 
düzeltici kararlar almak da gerekebilir. Bu çalışmalarda iki yönlü bir geri bildirim (feedback) iletişiminin 
kurulması, hataların zamanında düzeltilmesine imkân verir şeklindedir. Pozitif gerçekcilik ise doğru karar 
almanın en önemli kriterlerindendir. Unutulmamalıdır ki “ güzel havada herkes kaptandır”
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NOKTA

Dünya Seramik Merkezi-İSTANBUL

1993 senesinde Suat Bayram 
tarafından kurulan firma şu an 
Güngören İstanbul’da 6,5 dönüm 
açık arazi ve 1200 metrekare kapalı 
showroomunda değerli müşterilerine 
hizmet vermektedir.

Tecrübeli kadrosu ile birlikte bu sene 
GPD ailesine katılan firma daha 
uzun yıllar sektörün önde gelen 
isimlerinden olacaktır. GPD ailesi 
olarak kendilerine hoş geldin diyoruz.

Suat Bayram
Dünya Seramik Merkezi-Firma Sahibi

Dünya Seramik Merkezi çalışanları
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Elçin Yapı - SAMSUN

Firmamız 1960’lı yıllarda değerli büyüğümüz merhum Mustafa 
Elçin tarafından kurulmuştur.İlk yıllarda mobilya imalatı ile başlayan 
iş hayatımız daha sonra genişleyerek Orman ürünleri Toptan Satış 
,Ankastre Ürünleri Toptan Satış ve Hırdavat sektörlerinde faliyetlerine 
hala devam etmektedir.Firmamız GPD gibi yüksek kaliteli sorunsuz 
ürünler ile ürün gamını her geçen gün genişletmektedir. 

Baran Aktaş
Elçin Yapı-Satış Pazarlama Müdürü

Eray Elçin
Elçin Yapı-Firma Sahibi
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NOKTA

Karakaya İnşaat-ELAZIĞ

Firmamız 1985 yılında Elazığ’da Karakaya Ticaret unvanı 
ile kurulmuştur. 1985 yılından itibaren yapı sektöründe 
malzeme satışıyla ticaret hayatına başlayan firmamız, 
Kütahya Seramik bayiliği başta olmak üzere aldığı bayilikler 
ile kısa sürede başarılı bir yapıya bürünmüştür. 
 
1996 yılında şirketleşerek Karakaya İnş. ve İnş. Mal. San. Tic. 
Ltd. Şti adını almıştır. Müşterilerimizin ihtiyaçları ve talepleri 
doğrultusunda ürün yelpazesini; birçok firmanın ürünlerini 
ekleyerek daha da genişletmiştir. Firmamız bu doğrultuda 
bölgede özellikle; fayans, armatür, seramik, granit ve yapı 
kimyasalları söz konusu olduğunda akla gelen ilk isim 
olmuştur. Bu yönüyle kısa sürede hak ettiği konuma gelerek 
piyasadaki prestijini daha da arttırmıştır. 
 

Saim Karakaya
Karakaya İnşaat-Firma Sahibi

Şirketimiz geldiği konumda sorumluluk anlayışı içinde, ileriye daha emin 
adımlarla yürümek amacıyla stok sahasını genişletmiştir. Bu amaçla 
Elazığ merkezde 1000 m2’si kapalı olan toplamda 6000 m2 alandan 
oluşan büyük bir stok sahası inşa etmiştir. Ayrıca teşhir mağazasını da 
sürekli güncelleyerek yeniliklere ayak uydurmaktadır. 
 
Geldiğimiz noktada; mevcut potansiyelimizi değerlendirmek, satışını 
yaptığımız ürünlere prestijli yeni ürünler katmak, verdiğimiz hizmette 
daima kaliteyi yükseltmek, firma olarak öncelikli hedefimizdir.

Fethi Bağcı, Vahab Karakaya, Saim Karakaya
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Met İnşaat-ESKİŞEHİR

1996’ da Metin Kurt ve Ümit Kurt tarafından kurulan şirketimiz, inşaat 
sektörünün bir çok alanında hizmet vermektedir.

Proje üretimi ile başlayıp, imalatın tüm aşamasına kadar tüm yapı işlerinde 
faaliyet gösteren şirketimiz; konut, işyeri, sanayi yapıları, her türlü alt ve üst 
yapının yükleniciliğini yapmaktadır. 2013 yılında perakende de yeni mağazamızı 
Eskişehir’de açtık. Yeni mağazamızda GPD armatür, VitraTherm uygulayıcı 
bayiliği ile ısı yalıtım işleri VitraFix bölge bayiliği ile yapı kimyasalları satışı 
yapmaktadır.

Kaliteli, yaşanılır ve dayanıklı yapı imalatları yapmayı kendine vizyon edinmiş 
olan bizler, ülkemizin saygın inşaat firmaları arasında yer almayı misyonumuz 
olarak görmekteyiz. GPD armatür markası ile  başladığımız bu yolculuğumuzun 
uzun yıllar karşlıklı devam etmesi dileğiyle. 

Ercüment Sarı, Nazife Savaş, Güzin Musluk, Mehmet Turan, Metin Kurt, Celal Musluk 

Metin Kurt
Met İnşaat Firma Sahibi



8 2013/16

NOKTA

NR Mühendislik - KOCAELİ

NR Mühendislik 2004 yılında Kocaeli de kurulmuş olup 2013 
yılında inşaat sektöründe faaliyete başlamıştır. Bu tarihten itibaren 
şirket ortaklığına Mücahit Öztür’ü  dahil edip perakende ve toplu 
inşaat malzemeleri satışı yapmakta olup bünyesinde Kütahya 
Seramik, Toprak Seramik, GPD, Creavit, Merban, Entegre Dekor, 
Betaş, Teka firmalarının bayilikleri bulunmaktadır. Mücahit Öztür 
1994 yılında sektöre Toprak Holding bünyesinde 17 yıl yönetici 

olarak hizmet verdikten sonra, 2010 ve 2013 yılları arasında Uşak 
Seramik İzmit Şube yöneticiliği yapmıştır. Şubat 2013 yılından 
itibaren ise NR Mühendislik bünyesinin ortağı ve yöneticisi olarak 
ekibi ile birlikte hizmet vermeye başlamıştır. NR Mühendisliğin ana 
hedefi, şirket prensipleri doğrultusunda olmazsa olmazı, müşteri 
memnuniyeti ve bu alanda Kocaeli’nin en iyisi olmaktır.

Mücahit Öztür
NR Mühendislik-Firma Sahibi
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Ünikor İnşaat-İZMİR

Ünikor İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti 2012 yılı sonunda merkezi İstanbul olan Unicor Şirketler 
Grubunun son halkası olarak İzmir’de kuruldu. Unicor Grubunun temel faaliyet alanlarından biri 
olan inşaat sektöründe, toptan dağıtıcılık alanında faaliyet göstermek üzere İzmir Güzelbahçe-
Seferihisar yolunda 9 dönüm arazi üzerinde 600 m2 kapalı alana kurulan depomuz ile İzmir ve 
çevresine hizmet vermekteyiz. Gazbeton, Weber ürünleri, Dinamık Isı, Alvit Vitrifiye, Lafarge-
Dalsan gibi bayiliklerimiz yanında ithal ettiğimiz sıva filesinin dağıtımını yapmaktayız. Kısa zamanda 
ulaştığımız geniş dağıtım ağını verdiğimiz kaliteli hizmet, uygun fiyat anlayışı, müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışma anlayışımız ile korumak ve genişletmek amacındayız. Bu bağlamda ürün yelpazesine 
son dönemde eklediğimiz GPD ürünleri pazardaki gücümüzü arttırmıştır. GPD ürünlerinin kalite 
ve fiyat olarak piyasalarda kabul edilebilirliği, sadece yurtiçinde değil grubumuzun Kenya ve 
Ukrayna’da bulunan bağlı şirketlerinin yaptığı son dönemdeki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde 
de kendini göstermiştir. GPD ailesinin bir ferdi olarak bizde gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında 
merkezden alacağımız destek ile markamızın bayrağını en iyi şekilde taşıyacağımıza inanmaktayız. 
Bu vesile ile tüm GPD ailesinin mübarek kurban bayramını kutlar, hayırlı işler dilerim.

Unikor İnşaat çalışanları

Serhat Bilgili
Ünikor İnşaat-Genel Koordinatör
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VİTRİN

GPDANTİK SERİSİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR...
GPD ürün gamına geçmişin izlerini taşıyan yeni ürün serisi GPD ANTİK 
batarya ve musluklarını kattı.Seride banyo bataryası, el duşu, lavabo 
bataryası, çamaşır musluğu, taharet musluğu ve uzun musluk yer alıyor.
Serideki ürünler klasik sistem özel bir salmastra ile açıp kapanırken, yüzey 
kaplaması antik görünümü sağlamak için %100 pirinç gövde üzerine 

özel vernikli oksitli fırın boya ile eskinin izlerini 
yansıtıyor.Seride tasarım banyo bataryasındaki 
çıkış ucunun tarzından da anlaşıldığı ölçüde 
Osmanlı çizgisinde..Kurnalarda da kullanıma 
uygun uzun musluk ise geçmişle bugün 
arasında bir bağ kuruyor.
 
GPD ANTİK serisi 2 yıl garantiye sahip 
olup ilk aşamada Koçtaş’da tüketicilerin 
beğenisine sunuldu ve oldukça fazla talep 
gördü.Diğer satış kanallarımız için ise 2014 
yılı başına doğru seriyi piyasaya vermeyi 

planlıyoruz.
 
GPD geçmişle bugün arasında 
kurduğu köprüyü hem klasik 
hemde modern teknolojik ürünleri 
ile geleceğe de bağlayarak özel 
üretimlerini sizlerle paylaşmaya 
devam ediyor…
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FİNANS

DOLAR’IN
YOLCULUĞU

Tevhide Emirze
Bütçe ve Finans Müdürü

Global ekonomik gelişmeler, dış ilişkilerdeki çalkantılar, ülke cari borç 
açığı piyasada hareketli ve endişeli günler geçirmemize sebep oluyor. 

Özellikle ülke olarak en hassas olduğumuz konu Döviz kurları. USD’ nin 
2 TL sınırlarını aşmış olduğu bu ayda hepimiz tedirgin günler geçirdik.  

Eylül ayı içerisinde FED tarafından yapılan açıklamalar kısmen 2014 
yılı öncesi rahatlama yaratmış olsa dahi peşi sıra gelen yorum ve 
gelişmeler ile kur tekrar 2 TL seviyelerine yükseldi. Temennimiz,  Merkez 
Bankamızca yapılan açıklamalara göre 1,92-1,95 TL aralığında bir 
yerlerde olması beklenen USD döviz kurunun 2013 yılı içerisinde bu 
seviyelere çekilebilmesi. 

Genel olarak bakıldığında dış piyasalardaki ekonomik sorunların bize 
yansımasının devam edeceği anlaşılıyor. FED’in 2013 sonuna doğru ya 
da  2014 yılı içerisinde tahvil alımlarını durdurma kararı her şeyi tekrar 
değiştirir. Bunun bize yansıması tekrar sıcak para çıkışı ve USD kurunun 
2,00-2,20 TL aralığında sabit bir yer edinmesi şeklinde olur. 

Mevcut gelişmeler, ülke olarak çoğunlukla, kısa vadeli programlar 
yaparak yönetmeye alıştığımız şirketlerimizi daha uzun vadeli 
programlar yaparak yönetmeye zorlamaktadır. Bu durumda daha 
göreceli, araştırmacı, temkinli ve tedbirli yönetimsel tutumlar almamız 
gerek. Kriz sürecinde şirket ve işletme yönetimi üzerinde epey tecrübe 
edinmemizi sağlayacak dönemlerdeyiz.

2014 yılında dış ekonomik verilere bağlı olarak, iç ekonomik 
dengelerimiz şekillenecek. Bunun en önemli belirleyicisi FED kararları ve 
hükümetin ve buna bağlı olarak TCMB’nın alacağı tutum olacaktır. 

Benim önerim 2014 yılı için şimdiden planların yapılması ve dahi 2015 
yılı için bile hazırlık içerisinde olunmasıdır. 

Önümüzdeki aylarda oluşacak gelişmeler 2014 için netlik kazandıracak. 
Bir sonraki dergimizde daha belirgin veriler ışığında görüşmek dileği ile.
Bol kazançlı günler diliyorum.
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İŞ DÜNYASIİS DÜNYASI

İŞ DÜNYASINDA
İş dünyasında fikirlerimiz ile yer alıyorda olsak 
kıyafetlerimiz bizle ilgili algıyı yönetmektedir.
Kadınlar ve erkekler için farklı kriterler bu 
konuda ön plana çıkıyor.

Kaçınılması gereken durumlar;

· Dar etekler, pantolonlar ve ceketler 
hareketlerinizi kısıtlar.

· Kilo alır ya da verirseniz, acele bir şekilde 
terzinize gidin ve kıyafetlerinizin üzerinize 
göre olmasını sağlayın. Üzerinize oturmayan 
kıyafetlerin iş yerinde bir mazereti yoktur.

· İşyerinde dekolte tercih edilmeyen bir 
durumdur. Vücut hatlarınıza göre giyinmelisiniz.
Gündelik kıyafetlerin kurumsal kültürün bir 
parçası olduğu düşünülürse, iş yerinde giymek 
için gündelik kıyafetlerinizden seçerken 
iki kere düşünün. İş kıyafetleri son moda 
trendlerini yansıtmaz. Bir kadın ne giydiği ile 
değil profesyonel yetenekleri ve kim olduğu 
ile fark edilmelidir. Kıyafetinin iş ortamına ve iş 
yerindeki pozisyonuna uygun olması gereklidir. 

· Etekler diz hizasında ya da biraz altında veya 
üstünde olmalıdır. Aşırılıklardan kaçının. 

· Pantolonların ayağınızın yada ayakkabınızın 
hizasında bitmesi gerekir. Bluzlar ve süveterler 
kadın kıyafetlerinde renk ve çeşitlilik sağlarlar. 
Uygun olmayan kolye ve bileklikler yanlış bir 
izlenim yaratabilir. 

· Kadınlar iş dünyasında çorap giymek 
durumundadırlar. Doğal veya ten rengi tonları 
en iyi seçimlerdir. Açık renkli bir elbisenin altına 
yada açık renk bir ayakkabı ile kesinlikle koyu 
renkli çorap giymeyin. Çekmecenizde ekstra 
bir çorap bulundurun. Az topuklu ayakkabılar 
yükseklere oranla daha profesyonel dururlar. 
Önü açık ayakkabılar ve sandaletler trend olsa 
da ofis için uygun değillerdir. 

1.Hata: Bol duran takım elbise
Birçok erkek markasının kullanıldığı slim-fit kalıplarını 
almanın zamanı geldi de geçiyor. İstediğiniz sadece 
omuzlarınızı, belinize, kalçanıza tam oturacak, 
büzgü, bolluk yapmayacak sizi hantal, şişman ve yaşlı 
göstermeyecek, dinamik fit bir takım.

2.Hata: Uzun bağlanmış kalın kravat
Takım elbiseyi bozan bir aksesuar da özellikle 
erkeklerin parlak renkte kalın, büyük desenli polyester 
kravatları kullanması. Şu aralar ince yakalar ve ince 
kravatlar seçilmeli. Kravatları bağlarken uç kısmının, 
pantalonun kemer hizasında olmasına, ne çok altında 
ne de çok üstünde olmamasına dikkat edilmeli.

3.Hata: Bileklerde katlanan, 
uzun pantolon paçaları
Pantolonlarınızı belki uzarım diye uzun almıyorsanız, 
mağazalarda denerken, paçasının ayakkabı 
topuğunun 1-2 cm üstünde bittiğinden emin 
olun. Satın alırken mutlaka paça boyunu yaptırın. 
Uygun uzunlukta paça sizi, sizi daha uzun ve fit 
gösterecektir. 

4.Hata: Bir beden büyük giyinmek
Nedendir bilinmez, genel olarak sokaklara 
baktığınızda hemen fark edeceksiniz ki erkeklerin 
çoğu genellikle kendilerine bir beden büyük duran 
kıyafetler seçiyor. Özellikle pantolon, gömlek ve ceket 
seçerken tam sizin beden numaranız olsa bile olsa 
üstünüze tastamam oturmasına özen gösterin. Uzun, 
bol, büzgülü, omuzlardan düşen, kollarınızdan aşağı 
sarkan ceketlerden, yüksek belli  baba pantolonlardan 
ve aba gibi paltolardan uzak durun. Renk kullanımı 
da doğru kıyafet seçiminde önemli rol oynayacaktır. 
O zaman kendimizi en doğru şekilde temsil edecek 
kıyafetleri alıp başarımızı perçinlemeliyiz.

İYİ GİYİNMEK
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SAĞLIK

Tiroit bezi boyunda, Adem’in elması denilen 
kıkırdağın altında yerleşmiştir. Vücudun enerjiyi 
kullanması ve depolamasıyla ilişkili olan ve 
triodotironin (T3) ve tiroksin (T4) denilen iki adet 
hormon üretmektedir. Bu vücudun enerjiyi kullanması 
ve depolaması işine ‘metabolizma’ da denilebilir. 
Tiroidin az veya çok çalışması farklı belirtilerle farklı 
sorunlar yaratmaktadır.   

Hipotiroidi 
(tiroit bezinin az çalışması veya iflası)  
Hipotirodi çok az tiroit hormonunuzun olması 
anlamına gelir. Hipotiroidi en sık rastlanılan tiroit 
hastalığıdır. Kadınlarda daha sık görülür, yaşla birlikte 
görülme sıklığı artar ve ailesel geçişi vardır.

· Yorgunluk · Zihinsel yavaşlama 
· Hareketsizlik · Üflüme hissi
· Kilo alma  · Cilt ve saçta kuruma  
· Kabızlık  · Adet düzensizliği

Bu belirtiler hipotiroidiye özgü değildir. Hipotiroidisi 
olan birçok kişide bu belirtilerin hepsi olmayabilir 
şiddeti ise değişkendir. Basit bir kan testi hastalığın 
erken teşhisini sağlamaktadır.Erişkinlerde 
hipotiroidinin en sık sebebi Hashimoto tiroiditidir. Bu 
hastalıkta bağışıklık sisteminiz tiroit bezinize saldırır 
ve ona zarar vererek yeterli hormon üretmesinin 
engeller. 

Hipotiroidi nasıl tedavi edilir?
Hipotiroidi tiroit hormon ilacı verilerek tedavi edilir. 
Kullanılan ilaç levotiroksindir. Bu madde tiroit 
bezinin doğal olarak ürettiği T4’ün sentetik olarak 
(laboratuvar koşullarında) üretilmiş halidir. Tüm 
tiroit hormon preperatları birbirinin aynı değildir. 
Mümkünse aynı firmanın ilacında sebat etmeniz 
önerilir.Tiroit hormon replasmanının genel olarak 
ömür boyu yapılması gerekir. Eğer herhangi bir 
sebeple ilacın değiştirilmesi gerekiyorsa, TSH için kan 
testi yapılması gerekmektedir. TSH testi sonucuna 
göre ilaç dozu ayarlanacaktır. Tiroit hormon ilaçlarının 
ihtiyaçtan fazla alınması halinde zaman içinde kemik 
kaybına, kalp fonksiyonlarında bozulmaya ve kalp 
ritminde anormalliklere neden olabilir. Yetersiz 
dozlar da şikâyetlerin düzelmesini sağlamayabilir. 
Hamilelik ve bazı başka zamanlarda sık aralıklar 
ile doz ayarlaması yapmak gerekebilir. Bunu 
doktorunuzla rutin kontrolleriniz sırasında görüşmeniz 
gerekmektedir.   

Hipertiroidi (Tiroit hormonlarının fazlalığı) 
Hipertiroidi Belirtiler: Şikayetlerin nedeni fazla 
salgılanan tiroit hormonlarının kalp, kas ve sinir 
sistemine etkilerinden kaynaklanır. Hastalığın 
şiddetine göre aşağıdaki şikayetlerin görülme sıklığı 
değişebilir.

· Kaslarınızda zayıflık  · Ellerde titreme  
· Kalp çarpıntısı  · Yorgunluk 
· Kilo kaybı  · İshal   
· Sinirlilik   · Göz problemleri 
· Adet düzensizliği  · Sıcağa dayanamama  
· Terlemede artıfl  · Kısırlık

Tedavi Yöntemleri   Radyoaktif İyot Tedavisi:
Hipertiroidinin tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. 
Radyoaktivite ile işaretlenmiş iyot, tiroit bezi 
tarafından tutulur ve tiroit bezini harap eder. Tek bir 
hap veya sıvı halde uygulanır. Uygulamadan sonra 
etrafa radyasyon yaymamak için 24-48 saat izole 
olunması (evde tek başına kalınması) gereklidir. 
Hipertiroidi tedavisinde etkili bir yöntem olmakla 
birlikte tiroit bezinin tümünün harabiyetine yol 
açıp tiroit hormonu takviyesi alımını gerektirebilir.  
Cerrahi, genel olarak tiroit bezi çok büyüyüp de 
nefes almanıza engel oluyorsa, antiroid ilaçlar 
işe yaramıyorsa veya radyoaktif iyot tedavisi bazı 
nedenlerden dolayı verilemiyorsa tercih edilen 
yöntemdir. Radyoaktif iyot ve cerrahi tedavilerden 
sonra vücudunuzdaki tiroit hormon düzeylerine 
düzenli aralıklarla bakılması gerekmektedir. Bu 
tedavilerden sonra, çoğu hastada hipotiroidi gelişir 
(yani yeterli miktarda tiroit hormonu üretemezler) ve 
günde bir kez tiroit hormon ilacı almaları gerekir.  
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SPOR

SQUASH
Squash…İnsanın kendi ile yarışı.. 
Squash oyunu, geçen yüzyılın başlarında İngiltere Harrow 
Üniversitesi’nde öğrencilerin bir gün tenis sahasının boşalmasını 
beklerken biraz oyalanmak için karşılarındaki duvara top atmalarıyla 
başladı.Ritmik çarpma sesleri, öğrenicilerin aklını çelince bu oynama 
ve oyalanma kısa sürede kişilik kazandı. 1886 yılında oyunu 
kuralları ve saha boyutlaı belirlendi.1911’de Squash, Tenis Komitesi 
tarafından resmen tanındı, oyunun boyutları Bath Kulübü’nün 
ölçülerine uygun kaldı, kurallarda çok az değişiklik yapıldı.Oyun 
sahası bir tarafı açık, üstü kapalı bir küp veya kutu görünümünde. 
Tenis sahasından daha küçük boyutlara sahip olan bu kutuda zemin 
parke, duvarlar tahta veya özel bir alçı sıvasıyla örtülüdür.Giysi ve 
raket tenise benzer özelliklerde olup , Squash topu tenis topundan 
daha küçük, kauçuktan yapılan, çapı 4 cm ve ağırlığı 24 gramdır. 
Squash’ın yaygın olduğu ülkeler arasında İngiltere, A.B.D. Yeni 
Zelanda ve Pakistan sayılabilir.

1.Kural DAİMA GÖZÜNÜZ TOPTA VE RAKİPTE OLSUN  
2.Kural  DAİMA “T” NOKTASINA HAKİM OLUN  
3.Kural  RAKİBİNİZİ KÖŞELERE SÜRÜN 
4.Kural  SERVİSİNİZİ ÇEŞİTLENDİRİN
5.Kural  SERVİSİ ÖN ALT KÖŞEYE İNECEK ŞEKİLDE KARŞILAYIN  
6.Kural  ÇAPRAZ ŞUTLAR GENİŞ AÇILI OLMALIDIR
7.Kural  RAKİBİNİZİ KOŞTURUN VE YORUN
8.Kural  OYUNUNUZU DAİMA ÇEŞİTLENDİRİN
9.Kural  GEREKSİZ HATALAR YAPMAYIN
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GEZİ

Barselona İspanya’da Katalonya Özerk Topluluğu ve Barselona ilinin merkezi ve İspanya’nın ikinci büyük kentidir... Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya-Fransa sınırının 150 km güneyinde 
yer alır. İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barselona’nın, Gaudi’nin başını çektiği modernizm akımıyla 
planlanmış, 1900’lerden kalma ızgara planlı modern bölümü ilgi çekmektedir. Yaygın dil Katalancadır. 1992 Yaz Olimpiyatları’na evsahipliği yapmıştır. Avrupa Birliği sınırları içindeki altıncı 
büyük metropoliten alandır. Barselona’ya gitmek için içinde bulunduğumuz dönem oldukça uygun.Barselona’da oldukça fazla yapacak şey var.Kentin en meşhur meydanı olan La 
Rambla caddesinde yürüyüş ile güne başlanılabilir.İstanbul İstiklal caddesine benzeyen, kalabalık ama daha geniş olan La Rambla oldukça canlı bir alan.Barselona’da özel mekanlardan 
biri de bu cadde üzerindek yer alan,renk cümbüşü halindeki meyve ve balık pazarı Mercato De La Boqueria…Burada daha önce hiç görmediğiniz meyvelerden istediğiniz miktarda 
alıp yiyebilir bol deniz mahsülü ziyafeti ile karnınızı doyurabilirsiniz. Daha sonra La Rambla civarında Santa Maria Del Pi kilisesini ziyaret edebilir akşam da peynir ve şarap ile günün 
yorgunluğunu atabilirsiniz.Barselona’da Gaudi’nin La Sagrata Familia kilisesini gezerken kentin her yerinde Gaudi etkisini hissedebilirsiniz.Park Güell , Casa Mila,Casa Battlo gibi mimari 
eserler Gaudi’nin kente mirası..Picasso müzesi, akvaryum, Barselona futbol takımı stadı , Port Vell gibi diğer gezilecek mekanlar sonrası akşamları deniz mahsüllerini pirinç ile birleştiren 
paella yemek güzel bir Barselona hatırası olarak sizde kalacaktır…

Barselona İspanya’da Katalonya Özerk Topluluğu ve Barselona ilinin merkezi ve İspanya’nın ikinci büyük kentidir... Ülkenin kuzeydoğusunda, İspanya-Fransa sınırının 150 km güneyinde 
yer alır. İspanya’nın Akdeniz kıyısındaki en önemli limanı ve ticaret merkezidir. Kendine özgü kültürü ve güzelliğiyle ün yapan Barselona’nın, Gaudi’nin başını çektiği modernizm akımıyla 
planlanmış, 1900’lerden kalma ızgara planlı modern bölümü ilgi çekmektedir. Yaygın dil Katalancadır. 1992 Yaz Olimpiyatları’na evsahipliği yapmıştır. Avrupa Birliği sınırları içindeki altıncı 
büyük metropoliten alandır. Barselona’ya gitmek için içinde bulunduğumuz dönem oldukça uygun.Barselona’da oldukça fazla yapacak şey var.Kentin en meşhur meydanı olan La 
Rambla caddesinde yürüyüş ile güne başlanılabilir.İstanbul İstiklal caddesine benzeyen, kalabalık ama daha geniş olan La Rambla oldukça canlı bir alan.Barselona’da özel mekanlardan 
biri de bu cadde üzerindek yer alan,renk cümbüşü halindeki meyve ve balık pazarı Mercato De La Boqueria…Burada daha önce hiç görmediğiniz meyvelerden istediğiniz miktarda 
alıp yiyebilir bol deniz mahsülü ziyafeti ile karnınızı doyurabilirsiniz. Daha sonra La Rambla civarında Santa Maria Del Pi kilisesini ziyaret edebilir akşam da peynir ve şarap ile günün 
yorgunluğunu atabilirsiniz.Barselona’da Gaudi’nin La Sagrata Familia kilisesini gezerken kentin her yerinde Gaudi etkisini hissedebilirsiniz.Park Güell , Casa Mila,Casa Battlo gibi mimari 
eserler Gaudi’nin kente mirası..Picasso müzesi, akvaryum, Barselona futbol takımı stadı , Port Vell gibi diğer gezilecek mekanlar sonrası akşamları deniz mahsüllerini pirinç ile birleştiren 
paella yemek güzel bir Barselona hatırası olarak sizde kalacaktır…

BARSELONA
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SU DÜNYASI

Fırat nehri, Türkiye’nin en verimli ve su potansiyeli en yüksek 
ırmağıdır. Başlangıç noktaları Ağrı Diyadin’den kaynayan Murat 
Nehri ve Erzurum Dumludağ’da kaynayan Karasu’dur. Fırat 
nehri Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve 
Gaziantep il sınırını belirledikten sonra Suriye, daha sonra Irak 
topraklarına girer. Irak’ta denize uzak olmayan bir noktada Dicle 
Nehri ile birleşerek Şatt’ül-Arab’ı oluşturur ve Basra Körfezi’ne 
dökülür. Nehrin en önemli kolları Murat, Karasu, Tohma, Peri, 
Çaltı ve Munzur Çayları’dır.

Toplam uzunluğu 2.800 km ile Türkiye sınırları içinde kalan 
bölümün uzunluğu ise 1263 km’dir. 720.000 km² su toplama 
havzasına sahiptir. Fırat Nehri’nin rejimi Türkiye’deki diğer 
akarsulara göre daha düzenlidir. Mart ile Haziran ayları arasında 
yavaş yavaş kabarır, Temmuz ile Ocak ayları arasında çekilmiş 
olmasına rağmen yine de bol su akışı olur.
Nehir üzerine Türkiye’nin en büyük barajları inşa edilmiştir. Bu 
barajlardan Keban Barajı (Elazığ), Karakaya Barajı (Malatya-
Elazığ), Atatürk Barajı (Adıyaman-Şanlıurfa), Birecik Barajı (Birecik) 
ve Karkamış Barajı (Kargamış) Barajları tamamlanmıştır. Ayrıca 
Fırat’ın suyu inşa edilen 2 adet Şanlıurfa tüneli de Harran Ovası ve 
çevresine yıllardan beri suya hasret topraklara suyu ulaştırmıştır.
Fırat nehrinin Türkiye de en hızlı aktığı yer olan Erzincan da her 
yıl yüzlerce turist rafting yapmak için buraya akın ediyor. Henüz 
rafting Türkiye de pek benimsenmese de özellikle Avrupalılar 
tarafından çok sevilen bir spordur ve aynı zamanda spor yapmak 
için Türkiye ye geldikleri dallardan en önemlisidir.

Fırat Nehri ile ilgili İnanışlar 
Fırat, dünyadaki kutsal olan akarsuların öncülüğünü yaptığı 
din kitaplarından da belirtilen nehirlerimizdendir. İnanışa göre, 
hastaların marazına, âşıkların sevdasına, hasretlerin iştiyakına, 
dindarların inancına, susuzların susuzluluğuna, kötü ruhların 
arınmasına medar olduğu ümit ve kanaati yaygındır. Fırat nehrinin 
geçtiği yerlerdeki inanışa göre Fırat, cennete kadar ulaşır. Cennete 
ulaşacağı zaman sakinleşir, çağlaması kalmaz, durgun berrak 
olarak cennete varır. Burada çiçekleri, gülleri, ağaçlan, suladıktan 
sonra artan bölümüyle cehennemdekilere yardım etmek, onların 
ateşlerini hafifletmek için yine sessiz sedasız yoluna devam eder. 
Cehennemin sıcaklığı çok uzaklarda etkili olduğundan cehenneme 
ulaşıncaya kadar öyle azalırmış ki, ancak günahları az olanlar 
lüzumu kadar faydalanabilirlermiş.

FIRAT NEHRİ
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GELENEKSEL

Lokum, su, şeker, nişasta ve sitrik asit veya 
tartarik asit veya potasyum bi tartarat ile 
hazırlanan lokum kitlesine gerektiğinde çeşni 
maddeleri, kuru veya kurutulmuş meyveler 
ve benzeri maddelerin ilavesiyle tekniğine 
uygun olarak hazırlanan geleneksel bir Türk 
tatlısıdır. 

Ne kadar bilimsel ve soğuk bir tarif 
değilmi..Oysa tadı ne kadar da güzel..
Arapçada “rahat-ul hulküm”(boğaz 
rahatlatan) olarak geçmekte olan ve 
bu tamlamadan türetilen lokum,kimi 
kaynaklara göre 15’inci yüzyıldan beri 
Anadolu’da yapılmaktadır... Kimi kaynaklara 
göre ise 18.yy sonunda Muhittin Hacı 
Bekir tarafından sert şekerlerden sıkılan 
1.Abdülhamit’in yumuşak şekerleme isteği 
üzerine açılan bir yarışma neticesi icat edilmiş 
ve bu yarışmada da Muhittin Haciı Bekir 
birinci olmuştur... Bununla birlikte ister 18.yy 
ister 15.yyda icat edilmiş olsun lokumu seri 
olarak üreten,popülerleştiren ve Avrupa’ya 

tanıtan kişinin Ali Muhittin Hacı Bekir olduğu 
tartışmasızdır. Lokum,Avrupa’da 19. yüzyılda 
bir İngiliz gezgininin Avrupa’ya Hacı Bekir’in 
lokumunu götürmesi ile yayılmaya başladı.
Lokumun görünüşü, lokumun tipine 
özgü ve verildiği şekli korumuş olmalı, 
Lokumun dokusu, elâstik yapıda olmalı, 
parmakla bastırıldıktan sonra eski şeklini 
alabilmeli, ağızda yumuşak ve kaygan olarak 
hissedilmelidir. Günümüzde; sade, fındıklı, 
antep fıstıklı, cevizli, bademli, hindistan 
cevizli, portakallı, gül yapraklı, çilekli, 
limonlu lokumların yanı sıra naneli, vanilyalı 
ve zencefilli lokumlar olarak pek çok çeşit 
lokum üretimi yapılmaktadır.

Sağlıklı Besin Kaynağı
Lokum doğal ve sağlıklı bir besin kaynağı 
olup, pek çok yararının olduğu bilinmektedir. 
Sade lokum karbonhidrat kaynağı 
olduğundan, böbrek hastalarınca devamlı 
tüketilmesi önerilmektedir. Türkiye’de 
yüzyıllardır tüketilen ve Narnia Günlükleri 
filmi ile de dünyadaki popülaritesi artan 
lokuma Avrupa pek de yabancı değil. 

Osmanlı dönemlerinde önce Balkanlara 
oradan da Avrupa’nın diğer bölümlerine 
ulaşan lokum, Winston Churchill ve 
Napolyon gibi bazı dünya liderlerinin de en 
sevdiği yiyecekler arasındaydı.
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MUTFAK

İspanya’nin en tipik yemeklerinden biri olan Paëlla, kökeni itibariyle Valencia kentine özgü bir yemek 
olmakla birlikte, bugün artık tüm ülkeye yayılmıştır. Her bölgede, o bölgeye özgü malzemelere ağırlık 
verilerek hazırlanmaktadır. Paëlla, (paelya olarak okunur) esasen Katalancada, paelyanın pişirildiği iki kulplu 
kocaman tavanın ismidir. Zaman içinde bu yemek, içinde pişirildiği tavanın adını almıştır. İlginç olan, bunun 
bugün İspanya’da bile unutulmuş olması ve paelyanın pişirildiği bu tipik tavaya “Paëllera” ( paelyera: Payelya 
yapılan kap anlamında) denilmesidir.  Paelya’ nin hiç değişmeyen temel malzemesi pirinç ve safrandır. İçine, 
bölgesine göre, çeşitli etler, (özellikle tavuk, tavşan ve balık) taze fasulye, bezelye, kırmızı ve yeşil dolmalık 
biber, kabak gibi çeşitli sebzeler ve deniz mahsulleri konularak hazırlanan birçok paëlya çeşidi vardır. Hatta , 
Barselona’da, mürekkep balığının mürekkebi sos olarak kullanılarak hazırlanan ve pişirildiği zaman pirinci bu 
sostan dolayı siyah renk alan siyah paelya dahi yapılmaktadır.

Yapılışı
• Fırını 220C0’de ısıtın.
• Orta hararetli ateşteki geniş bir tencerenin içinde zeytinyağını dökün, 
soğan ve sarımsakları tencereye atın.
• Esmerleşmeye başlayana kadar karıştırarak, 10 dakika pişirin.
• Pirinç ve safranı ekleyin, karıştırarak pirinçler saydamlaşana kadar pişirin.
• Tavuk suyu ve tuz ilave edin, kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak 
pirinçler tavuk suyunun bir kısmını çekinceye kadar (pirinç hafif sulu kalmalı) 
demlendirin.
• Tencereyi ateşten alın.
• Geniş, sığ bir fırın kabına pirinci boşaltın.
• Üzerine Felis Eviye Bataryası ile yıkanan karides, kalamar ve midyeyi 
yerleştirin.
• Bezelyeyi serpiştirin.
• Alüminyum folyoyla fırın kabının üzerini kapatın.
• Paella’yı midyeler açılıncaya kadar, yaklaşık 45 dakika, pişirin.
• Folyoyu üzerinden atıp 10 dakika fırınlayın.
• Limon dilimleriyle servis edin.

Malzemeler
• 12 siyah midye   
• Limon dilimleri
• Tuz    
• Karabiber
• 1/4 bardak zeytinyağı  
• 2 soğan (ince kıyılmış)
• 5 diş sarımsak (dövülmüş)  
• 2 bardak kısa taneli beyaz pirinç
• 4 bardak sıcak tavuk suyu  
• 1/2 tatlı kaşığı safran (hafifçe ezilmiş)
• 16 çiğ karides (kabukları çıkarılmamış)
• 400 gr kalamar 

FELİS EVİYE ile
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Arkitera Web
GPD mimarlara özel bir 
platform olan Arkitera 
internet sitesinde Solus, 
Atros ve Tigra serilerini 
tanıttı. Mimarların 
tercih edeceği tasarıma 
sahip olan bu serilerimiz 
projelere değer katacak.

www.arkitera.com.tr

GPD ilan tasarımlarını 
zenginleştirerek sektörel 
dergilerde kullanmaya 
devam etti. Yeni serilerle 
birlikte, mevcut ürünleri de 
ön plana çıkaran ilanlarımız 
sektörün önde gelen 
dergilerinde yayınlanmaya 
devam ediyor.
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Bayi ve KOÇTAŞ mağazalarında verilen teknik eğitimlerimiz devam etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanımız 
Doğan Polat Muğla’da 
Bahçeyaka Yapı Market’i 
ziyaret etti.
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We are proud 
to announce 

that, we 
have been 
rewarded 
with this 

certificate, 
due to our 
exports in 

2012.

BAŞARI SERTİFİKASI/ İHRACAT

2012 yılında 
ihracatta 
gösterdiğimiz 
başarılarla, 
İDDMİB tarafından 
sertifikayla 
onurlandırıldık. 
En başarılı ihracat 
yapan firmalar 
listesinde üst 
sıralardayız.
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PAZARLAMA

GPD, BAŞARILI 
İHRACAT YAPAN 
FİRMA SERTİFİKASI ALDI
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Makedonya temsilcimiz 
DBD firmasıyla son dönem 
değerlendirmelerimizi yapmak 
ve Showroom’un açılış öncesi 
durumunu görmek adına 
ziyaretimizi gerçekleştirdik. Yeni 
dönem hedeflerimizi belirlediğimiz 
ziyaretimiz başarılı geçmiştir.

‘’We had a 
succesful 

meeting in 
Macedonia, 

with our 
distributor 

DBD’’
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MAKEDONYA
MACEDONIA



We are making 
our deliveries 
to the Middle 

East countries, 
with the trucks 

covered with GPD 
advertisements.

Dünya’nın 30 ülkesine 
ihracat yapan firmamız, 
başarılı tanıtımlarıyla da 
ilgi çekmektedir.
Pazar payımız her 
geçen gün artmakta, 
ürünlerimiz kalitesi ile 
takdir toplamaktadır.
Geniş ürün gamımızla, 
Avrupa ülkelerinden 
Arap ülkelerine kadar 
çok farklı pazarlara 
hitap edebilmekteyiz.
Bulunduğumuz 
ülkelerdeki reklam 
çalışmalarımıza ek 
olarak, 2013 yılında, 
bir adım daha ileriye 
giderek, Ortadoğu 
ihracatlarımızda, GPD 
reklamlarıyla donatılmış 
tırları kullanmaya 
başladık….

GEZİCİ TANITIM
 / İHRACAT
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GPD TIRLARI YOLLARDA
GPD TRUCKS ON ROAD
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Sarander Yapı Ltd. Şti.-BURSA

Cemil Yalçınkaya-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

Sarander Yapı Ltd. Şti.’nin kurucusu Salih Yalçınkaya, Bursa’da 1989 
yılından beri sıhhi tesisat alanında önemli projelere imza atarak 2006 
yılında firmayı kurmuştur. 2006 yılından bu yana sadece sıhhi tesisat 
alanında değil, tüm inşaat ve mobilya sektöründe hizmet vermektedir. 

Şu anda 500m2 mobilya imalathanesi, 200 m2 showroom olarak 700 
m2 binada ve 10 personeli  hizmetlerine devam eden Sarander yapı, 
GPD satış ve servis hizmetini 2010 yılından beri vermektedir. 2012 

yılından itibaren GPD stand imalatına da başlayan Sarander yapı, 
halen inşaat, tadilat, taahhüt ve mobilya imalat işleri yapmaktadır. 
GPD satış ve servis hizmeti vermekten son derece memnun olan 
Sarander yapı, GPD’nin diğer servis hizmeti veren firmalara istinaden 
müşteri memnuniyeti odaklı çalışma felsefesini kendi felsefesi olarak 
benimsemiş olması çalışmalarında başarıyı yakalaması konusunda 
büyük rol oynamıştır. GDP’nin ve Sarander Yapı’nın başarılarının uzun 
yıllar devam etmesi dileğiyle, tüm firmalara başarılar dileriz.
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ADANA
AFYON KARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA-MANAVGAT
AYDIN
AYDIN-KUŞADASI
AYDIN-KUŞADASI
ADIYAMAN-KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR-EDREMİT 
BARTIN
BATMAN
BOLU
BURSA-İNEGÖL
BURSA-NİLÜFER
BURSA
ÇORUM
DENİZLİ
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DÜZCE 
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN 
ERZURUM
ESKİŞEHİR 
GİRESUN
İSTANBUL-SARIYER 
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI
İSTANBUL-SİLİVRİ
İSTANBUL-EYÜP
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-BOSTANCI
İSTANBUL-ÜSKÜDAR
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KADIKÖY
İSTANBUL-KAĞITHANE
İSTANBUL-MALTEPE
İSTANBUL-PENDİK 
İZMİR KARŞIYAKA
İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
İZMİR-ÇEŞME
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
MALATYA
MANİSA-MERKEZ
MERSİN-İÇEL
MERSİN-İÇEL
MUĞLA-FETHİYE
MUĞLA-MARMARİS
MUĞLA-BODRUM
NEVŞEHİR
ORDU 
RİZE 
SAKARYA-ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
SİNOP
TEKİRDAĞ ÇORLU
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
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 
CEMRE SIHHİ 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
ÖMÜR TİCARET
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
DALGIÇ 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 
ALKA TESİSAT
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
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 
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 
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KORKMAZLAR TESİSAT

Cep Telefonu
 
0555 516 46 79
0545 967 88 70
0537 728 20 25 
0533 470 70 94
0533 764 67 25
0532 492 14 66
0533 495 85 50
0532 687 20 30
0542 424 43 71 
0532 207 01 79
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 
0537 737 59 10
0542 729 89 29
0542 621 91 63
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 
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
0533 399 60 02
0530 643 01 58
0533 452 47 74
0532 207 99 06
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 
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
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
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
0232 712 63 88
0262 322 10 86
0262 642 61 23
0262 414 00 40
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 
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
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 
Yönetici Asistanı

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
• Emek Boya ,İsmail Yılmaz Bey’in oğlu Mert Yılmaz hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesine ve       
   yakınlarına sabır dileriz.
• Güneydoğu Anadolu Bölgesi Satış Yöneticimiz Kubilay Keleş’ in  bir erkek  bebeği dünyaya             
   gelmiştir. Kendisini ve ailesini tebrik eder; yeni doğan bebeklerine, uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz.
• Mendos Ticaret – Ramazan Mendos kaza geçirmiş ve ayağı kırılmıştır. Kendisine acil şifalar dileriz.
• Talya Yapı – Zafer Ergen dünya evine girmiştir. Kendisine mutluluklar dileriz.
• Boru Ticaret Uğur Kefelioğlu ‘nun babası vefat etmiştir. Ailesi ve yakınlarına sabır dileriz.



BATARYALAR İÇİN 
TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

İLK GÜNKÜ GİBİ...İLK GÜNKÜ GİBİ...


