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Yaza 
Merhaba!
Değerli              Okurları, 
 
2014 Yılının ortalarını yaşadığımız bu dönemde , satışlarımızda başarılı bir trend yakaladık.Yükselen 
satışlarımızın verdiği motivasyonla da müşterilerimiz için yeni aksiyonlar geliştirdik. Şubat sonu yaşadığımız 
Unicera fuarının tatlı yorgunluğunu atarak yılın ikinci yarısına hazırlandık.
 
Dergimizin bu sayısında Yönetim sayfasında Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Aret 
Polat’ın Odaklanma Stratejisi hakkındaki yazısını, Nokta bölümünde Samsun’dan Atılım İnşaat’ı, Kuşadası 
Bien Seramik’i, Antalya Mecitoğlu A.Ş.’yi, Balıkesir’den Mertaş İnşaat’ı okuyabileceğiz. Bununla beraber 
aynı bölümde Adana’dan Onatça İnşaat, Batman’dan Polat Ticaret/Şehmus Polat, Kırıkkale’den Savaş 
Özcan, Gebze’den Tatsan Yapı ve İstanbul’dan Uğurum Yapı’yı tanıyacağız. Sağlık bölümünde Yaz Aylarında 
Beslenmeyi, Spor bölümünde ise Derinlerdeki Keyifi yani dalgıçlığı tanıyacağız. Sudan Şehir Venedik hakkındaki 
bilinmeyenleri okuyacağınız Gezi bölümünden sonra ise Dünya’nın etrafını çepeçevre saran Okyanusları Su 
Dünyası bölümünde göreceğiz. Geleneksel kültürümüz olan Hamam hakkındaki bilgileri okuyabileceğimiz 
Geleneksel bölümünden sonra da Kuzu Etli Enginar yemeğinin Girit Usulü yapılışını Mutfak bölümünde 
öğreneceğiz. GPD’nin yepyeni yüzey kaplamalarını anlatan Vitrin sayfasından sonra yurt içi ve dışındaki güncel 
pazarlama aksiyonlarını Pazarlama bölümünde okurken, Bizden Biri bölümünde de İhracat Departmanımızı 
oluşturan ekip ile tanışacağız. Son olarak Satış Sonrası bölümüyle Selce Mimarlık teknik servisimiz hakkında da 
bilgi edindiğimiz sayfalar dergimizin bu sayısının son bölümü olarak dikkat çekiyor.
 
GPD olarak 2014 yılını daha çok pazarda yer aldığımız, yeni müşteri kazanımında optimum noktaya ulaştığımız, 
kar oranlarında çok başarılı olduğumuz bir dönem olarak devam ettiriyoruz. Kadromuzda ufak ve sürekli 
revizyonlarla enerjimizi yeniliyoruz. Sizlere en iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapıyoruz.
 
Yeniden birlikte olmak dileğiyle...

Sertaç Südütemiz
Satış ve Pazarlama Koordinatörü

sertac.sudutemiz@gpd.com.tr

GPD Kurumsal İletişim Yayını
Gül Pres Döküm Sanayi A.Ş. 

tarafından 3 ayda bir yayımlanır. 
Ücretsizdir.
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Aret Polat - aret.polat@gpd.com.tr
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Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE
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YÖNETİM

ODAKLANMA STRATEJİSİ
Günlük hayatımızda yeteneklerimiz başarıyı getiren en önemli 
faktördür. Şirketlerin hayatında da “ en iyi bildiği işi yapmak”  
günümüzde önem kazanan bir argümandır. Temel yeteneklerini 
baz alan firmalar “Odaklanma” stratejisini en iyi uygulayan firmalar 
olarak uzmanlaşmaktadır. 

Şirketler zaman içinde gelişen ticaret ve pazar şartları karşısında 
ciro artışı ve rekabette kendilerine yeni yaşam alanları oluşturmak 
adına daha önce olmadıkları alanlara kayabiliyorlar. Bu durum 
zamanla gerçek gücün dağılmasını ve kontrol zorluğunu 
oluşturuyor. Aret Polat “ Biz ne yaptığımızı çok iyi biliyor ve en 
iyi bildiğimiz işi yapıyoruz. Özümüzü hiç kaybetmedik. ” diyerek 
odaklanmanın temel unsurlarını yeniden hatırlatıyor. ”Her şirket 
belli bir alanda uzmanlaşır.  Biz armatür ve vana üretiminde 

uzmanız. Banyo ve mutfak alanları bizim için yaşam alanları. GPD 
gibi ARBEKA markamızda yine aynı yaşam alanlarına hitap ediyor.” 
diyerek şirketin vizyonunu da ortaya koyan Aret Polat “ biz yeni 
alanlara yatırım yapmadan önce çok iyi pazar araştırması yapıyoruz. 
Kaynaklarımızı verimli kullanabiliyoruz.”

GPD 50 yılı aşkın süredir pazarda yer alan önemli bir oyuncu. 
Armatür ve vana üretiminde uzun yılların tecrübesine sahip olan 
firma bazı rakipleri gibi vitrifiye ve seramik üretimine girmeyerek 
odağını dağıtmadı. Sektörde kendi alanında uzman olarak algılanan 
GPD markası müşterilerine bu düstur ile güven vermeye devam etti. 
Aret Polat “ gelecekte önümüze ne gibi fırsatlar çıkar bilemiyoruz. 
Ancak yeni yatırımlarımızın yine uzmanlaştığımız alanlarda 
olacağını söyleyebilirim” diyerek GPD nin yol haritasını çiziyor.

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Gideceğiniz yeri 
bilmiyorsanız, 

vardığınız yerin 
bir anlamı yoktur.

P. Drucker
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NOKTA

Atılım İnşaat - SAMSUN Firmamız 2010 yılı basında 
ticari faaliyetine başlamış olup, 
müşterilerimizin göstermiş olduğu güven, 
tedarikçilerimizin desteği ile kısa sürede 
kendisini ispatlamış ve sektörde güzel bir 
konum elde etmiştir. 300 m2 kapalı alanda 
başlamış olduğumuz bu yolculuğumuza 
bugün itibari ile 3000 m2si kapalı ve 
2000 m2’si açık olmak üzere toplamda 
5000 m2’ lik mağazamızda devam 
etmekteyiz. Çıkmış olduğumuz bu 
yolda bizlerden desteğini, güvenini 
ve iyi niyetlerini eksik etmeyen tüm 
müşterilerimize teşekkür ederiz. 
Unutulmamalıdır ki iş hayatında başarılı 
olmanın en temel noktası, hizmet etmek 
için beslenen dürüst duygudur. Bu felsefe 
ile benimsediğimiz dürüstlük duygusu 
ve iş ortaklarımıza baktığımız pencere 
başarıdaki en büyük faktördür.

Sektör içerisinde kendini ispat etmiş, 
kalitesinden ve hizmet anlayışından taviz 
vermeyen değerli firmalar ile çalışma 
prensibimiz bizleri müşterilerimize 
karşı hiçbir zaman mahcup ve mağdur 
etmemiştir.

2011 yılı itibari ile iş ortaklığımızın 
başladığı GPD ailesi de bu kriterlere 
göstermiş olduğu azami özen, ürün 
kalitesi, satış öncesi ve sonrası destek 
anlayışı ile bizlere büyük destek olmuş,  
Pazar içerisindeki rekabet gücümüzü 
arttırmış ve pozitif katkılar sağlamıştır.
   
Bu vesile ile GPD ailesini ticari ilişkilerine 
göstermiş oldukları özen ve prensipli 
duruşlarından dolayı tebrik eder ve 
başarılarının devamını dileriz.Atılım İnşaat çalışanları

Rahmi Kılıç-Fatih Kurt- Erkan Batur-Muzaffer Kılıç
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NOKTA

Bien Seramik - KUŞADASI

Seramik sektörünün önde gelen firmalarından 
olan Bien Seramik mağazamız 2010 yılında 
faaliyete geçmiştir. Firmamızın ilk açılan 
mağazası olarak 450 m2’lik bir showroomda 
faaliyet göstermekteyiz. Ana satış dalımız 
olan seramik ürünlerinin haricinde firmamız 
Türkiye’nin önde gelen markaların bayiliğini ve 
temsilciliklerini yapmakta olup mağazamızda 
iyi hizmet verilmesi adına 6 kişilik ekiple 
çalışmamızı devam ettirmekteyiz.

Ülkemizin sayılı firmaları arasında yer alan GPD 
firması ile çalışmalarımız uzun yıllardır devam 
etmektedir. Mağazamızda uygulanmış olan şık 
ve fonksiyonel standlar ile müşterilerimize GPD 
kalitesinde ve şıklığında satışlarımızı yapıyoruz. 
GPD markasından aldığımız her türlü hizmet , 
ürün çeşitliliği ve ürün garantisi bizim ne kadar 
doğru bir seçim yaptığımızı göstermektedir. 
GPD markasının yaptığı atılımlar ve kurumsal 
kimliği herkes tarafından takdir görmektedir. 
Bizde bu ailenin içinde olmaktan çok mutluyuz. 
Başta  Doğan Polat olmak üzere firmamız adına 
hizmet veren tüm arkadaşlarımıza ve GPD 
ailesine teşekkür ederiz.

Mahmut Tanrıkulu
Bien Seramik Kuşadası Mağaza Müdürü

Eser Kefeli-Şafak Hatipoğlu-Mahmut Tanrıkulu-İlker Albağlar-Özlem Yavaş
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Mecitoğlu A.Ş. - ANTALYA

Metin Mecitoğlu tarafından 1969’da kurulan, 1974 yılından bu yana 
piyasadaki arz ve talep dengelerini iyi değerlendiren ve sürekli olarak 
tüketicinin nabzını tutan Mecitoğlu A.Ş. Ev Concept, geniş bir vizyonla, 
yatırımlarına ve ürün portföyüne her yıl yenilerini eklemektedir. Lider 
markaların sunulduğu 5000 m2 mağazada GPD, Hansgrohe, Isvea ve 
daha pek çok ünlü markaların; seramik, musluk, doğal taş, kapı, parke, 
beyaz eşya, yatak, mobilya, avize, mum, tablo, dekoratif objeler, kaşık, 
çatal, tabak, elektrikli mutfak aletleri, perde, ev tekstili, halı ve benzeri 
ürünlerini satmaktadır. Park sorunu yaşamadan rahat bir alışveriş ortamı 
sunan Mecitoğlu A.Ş. Ev Concept mağazası, kafesiyle de sıcak bir 
ortamda dost ve müşterilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşamaktadır. 
Mecitoğlu A.Ş. olarak GPD ailesine katılmak bizlere memnuniyet vermiştir.

Mecitoğlu Çalışanları
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Mertaş İnşaat - BALIKESİR

1994 yılında Mehmet Ertaş tarafından temelleri atılarak ticaret hayatına yapı 
malzemeleri satıcılığı ile başlayan, 1996 yılında şirketleşerek faaliyetine devam 
eden Mertaş, kuruluşundan itibaren yapı malzemeleri tedarikçiliği ve birçok 
prestijli yapı proje uygulamalarını başarı ile tamamlamıştır.

Bu başarının sonucu olarak, kısa zamanda tamamladığı proje ve sorunsuz tedarikçiliği ile sektörde öncü bir 
kimlik kazanmıştır. Mertaş yapı proje ile başlayarak, mimari ve kaba inşaat işleri, elektrik ve mekanik tesisat 
montajı, ısıtma ve soğutma teknolojileri, ince inşaat işleri ve dekorasyon, anahtar teslimi, güvenli ve maksimum 
kalitede iş yapan bir yapı firması olarak çalışmalarına devam etmektedir. Mertaş olarak armatür sektörünün 
önemli bir ismi olan GPD markası ile 2013 yılında ortak adımlar atarak hedeflerimizi daha ilerlere götürme 
yolunda önemli bir ivme yakaladık.

Ahmet Dilek, Ersal Yüksel, Ufuk Akyol, 
Temel Çakar ve Arif Dönmez

Selman Turgun ve Evrim Poyraz
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Onatça İnşaat - ADANA

Onatça İnşaat Boya 1989 yılında civata 
hırdavat ve el aletleri satışıyla ticaret 
hayatına başlamıştır. 1992 yılında sanayi 
boyası ile tanışmış olup faaliyetini devam 
etmiştir. 2012 yılından itibaren GPD ailesi 
ile birlikteliği başlayan bu birlikteliğini bu 
günlere kadar başarıyla sürdürmüştür. 

Onatça İnşaat Boya A.Ş aile şirketi 
olup, ayrıca çeşitli sektörlerde faaliyet 
göstermektedir. Hedefimiz sürekli 
gelişen ve büyüyen inşaat sektöründe 
ülkemizdeki lider firmalardan birisi 
olmaktır. Bu vesile ile tüm GPD ailesine 
sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.

Ümit Onatça

Ahmet Söyler, İsmail Ünverdi
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Polat Ticaret/Şehmus Polat - BATMAN

1968 yılında Sıhhi Tesisat ve Kalorifer ustası olarak işe başlayan 
babamız 1986 yılında kendi işyerini kurmuştur. 1986 – 2010 yılları 
arasında babamız Celal Polat, Polat Ticaret’i 24 yıl işletmiş ve 
Batman’ın sayılı firmaları arasına girmiştir. 2010 yılında babamızın 
emekliye ayrılmasıyla bayrağı kardeşlerden Şehmus Polat 
devralmıştır ve halen işlerimiz başarılı bir şekilde yürümektedir. 
2012 yılında firmamız doğalgaz sektörüne de girmiş ve başarılı bir 
şekilde yoluna devam etmektedir.

Şehmus Polat

Osman Ersoy  – Habib Polat – Selam Polat – Enes Menekşe – Menaf Polat
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Savaş Özcan - KIRIKKALE

1980 yılında 
Kırıkkale’de doğdum.  
Öğrenimini 
Kırıkkale’de 
tamamladım. 
Kırıkkale Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği 
Bölümü’nden 2001 
yılında mezun  
oldum. 2001 
yılında kurduğum 
şirketle Ankara’da 
ve Kırıkkale’de 
konut inşaatları 
yaptım. 2008 
yılında dekoratif 
cephe malzemeleri 
imalatina başladım. 
Sonrasında gelen 
talep uzerine 1800 
m2 alanda yapı 
malzemeleri satışına 
başladım. 

Murat Savaş Özcan
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Tatsan Yapı - GEBZE
Tatsan Yapı yapı malzemeleri; 
geçmişi 30 yıla dayanan bir 
kuruluştur. Firma, ilk olarak 
polyester depo üretimi ile 
başlamış olduğu inşaat 
sektörüne boya ve seramik 
gruplarının katılması ile 
güçlenerek bugünlere kadar 
gelmiştir. 

Bugün itibari ile firmamız 2 
yıl önce faaliyete geçirdiği 
7 katlı 3000 m2 toplamı 
bulunan showroom ve 
5000 m2 alanı olan deposu 
ile Kocaeli ilinde faaliyet 
göstermektedir. Yapmış 
olduğumuz showroom bu 
bölgede yapı market tarzı 
ile benzeri olmayan bir 
konseptedir.

Yapı malzemeleri 
konusunda A’dan Z’ye 
tüm ürün gamımızla 
başta müteahhitler olmak 
üzere mimarlık firmalari, 
kurumsal firmaların tedarik 
işleri, proje takipleri ve 
perakende alanında müşteri 
memnuniyeti için sınırsız 
hizmet sunmaktayız. Satış 
hattımızda seramik, laminat 
parke, küvet, kabin, banyo 
dolapları, batarya gurupları, 
vitrifiye çeşitleri, boya, 
onduline, şingil, membran, 

ytong ve pimaş gibi ürünler 
fabrika ana bayiliği olmak 
kaydı ile bulunmaktadir. 
Şirketimizin kurucusu 
Savaş Tat yılların verdiği 
tecrübe ile kurumsal 
yapıya uygun yeni hedefler 
doğrultusunda çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Mağaza müdürü olarak 
yeni showroom açılışı ile 
iki yıldır hedeflediğimiz 
vizyonumuz doğrultusunda 
müşteri yapımızı ve ürün 
gamımızı iyice geliştirdik. 
17 yıldır sektör de üretici 
ve uluslararası firmalarda 
görev almamın bana 
verdiği tecrübeleri yeni 
yapılanmamıza yansıtmanın 
gayreti içindeyim. GPD 
armatür ile olan iş 
ortaklığımız tüm hızıyla 
uzun yıllardır güçlenerek 
devam etmektedir. 

Yenilikçi çizgilerden oluşan 
ürün gamı ve satış sonrası 
desteği ile GPD firmasıyla 
çalışmaktan mutluluk 
duymaktayiz. GPD ailesine 
daha başarılı günler 
dilemekteyiz. 

Burak Bilge – Savaş Tat
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Uğurum Yapı - İSTANBUL

Firmamız 2004 yılında Uğurum Yapı Mlz. 
Tic. Ltd. Şti. ünvanı ile kurulmuştur.

2004 yılından itibaren yapı malzemeleri 
sektöründe malzeme satışı ile ticaret 
hayatına başlayan firmamız GPD, ECA-
SEREL, Çanakcılar-CREAVİT, Dizayn 
Grup,Fırat Boru, Vesbo, Tema, Alvit, NKP 
ve Gama gibi bayilikleri ile çalışmalarına 
başarılı bir şekilde devam etmektedir.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri 
doğrultusunda yukarıda belirttiğimiz 
bayilikler ile birlikte ürün yelpazemiz 
genişlemiş ve hitap ettiğimiz müşteri kitlesi 
de artmıştır. Marka ve çeşit seçeneklerinin 

bolluğu nedeni ile piyasada önemli bir 
konuma gelmiş bulunmaktayız.

Şirketimiz geldiği bu konumda 
sorumluluk anlayışı içerinde geleceğe 
daha iyi adımlarla yürüyebilmek amaçlı 
stok adet ve çeşitlerini, çalışan sayısını 
artırarak lojistik hizmetleri zamanında ve 
eskizsiz tamamlamaktadır. GPD ailesinin 
içerisine girdigimiz günden beri müşteri 
portföyümüzün kalitesini ve müşteri 
sayımızı artırmış, daha da büyümüş 
durumdayız. GPD Armatür satışlarımız 
ürünlerin kaliteli olmasından dolayı geri 
dönüşlerin çok olumlu ve güzel olması 
bizlere şevk ve hırs vermektedir.

Uğurum Yapı Çalışanları

Ali İhsan Koçak-Ercüment Çakıroğlu
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SAĞLIK

Yaz aylarının başlaması ile artan hava sıcaklıkları 
birtakım sağlık sorunlarını da beraberinde 
getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak 
vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma 
uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kalp debisinde 
düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede 
azalma, kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış 
nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, 
kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış 
gözlenmektedir. Ayrıca sıcaklıkların etkisiyle artan 
terle birlikte su ve mineral kaybı sonucu, bayılma 
hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de 
görülebilmektedir. Yaz aylarında özellikle bebek ve 
çocuklarda ishal görülme sıklığı artmaktadır. Ayrıca 
sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve 
besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir.

Yaz sıcaklığından en çok etkilenenler çocuklar, yaşlılar, 
hamileler, kalp ve şeker hastalığı olan bireylerdir. 
Yaz aylarında sıklıkla görülen sağlık problemlerinin 
azaltılmasında sağlıklı beslenme ve bu konuda 
toplumun bilinçlendirilmesi son derece önemlidir.

YAZ İÇİN SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ

1. Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli 
beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, 
dört besin grubunda bulunan çeşitli besinlerin en az 3 
ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır.

2. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz aylarında 

yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze 
sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de 
süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çaylar 
tercih edilmelidir.

3. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda 
kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde 
bitkisel sıvı yağların kullanımı, yemekleri pişirirken 
kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi 
suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme 
yöntemleri uygulanmalıdır.

4. Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun 
yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını 
sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden 
yararlanılması önemlidir. Günde en az 5 porsiyon 
sebze ve meyve tüketilmesi gerekir.

5. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren 
besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan 
saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, 
makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine 
özen gösterilmelidir.

6. Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü 
tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlılar tercih 
edilmelidir.

7. Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının 
önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Ayrıca, 
yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta 
oluşan toksinlerin (zararlı öğeler) atılması, vücut 

fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma 
dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok 
biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son 
derece önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, her gün 
en az 2-2.5 litre (12-14 su bardağı) su içilmeli, sıvı 
alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler 
yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih 
edilmelidir.

8. Besin zehirlenmeleri, halk sağlığını yakından 
ilgilendiren ve özellikle yaz aylarında artan 
hastalıklardan biridir. Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa 
süreli hastalıklar olmalarına karşın, zehirlenmeye yol 
açan besinle ve kişiyle ilgili bazı faktörler hastalığın 
zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta ölümcül 
olmasına yol açabilmektedir. Özellikle yaz aylarında 
dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin, tüketiminden 
kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler 
(et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, 
besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında 
hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.

9. Yaz aylarında özellikle rota virüslerden 
kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak 
görülen ishallerin önlenmesinde el temizliği ile 
sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok 
önemli olup, ishali olanlar en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmalıdır.

Kaynak-Sağlık Bakanlığı

YAZ 
AYLARINDA 
BESLENME…
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SPOR

DERİNLERDEKİ KEYİF
İnsanlar çok eski çağlardan beri değişik aparatlar 
kullanarak su altında daha uzun süreler kalmayı 
denemiştir. MÖ 500 yıllarına ait resimlerde su 
altında, hayvan derilerinden yapılmış tulumlar 
içindeki havayı soluyarak avlanan Eski Yunan 
dalgıçlar betimlenmiştir. Özellikle Amerika’daki 
kolonilerden Avrupa’ya değerli eşyalar taşıyan 
gemilerin, korsanların ilgi odağı haline gelip birçok 
geminin batırılmasıyla, bu batan gemilerdeki 
yüklerin çıkartılması ihtiyacı insanoğlunu daha 
derine inmek ve orada daha uzun süre kalabilmek 
için yeni icatlar yapmaya itmiştir. Dalış Çanları’nın 
kullanılmaya başlanması bu yıllara dayanır. Bir 
sonraki gelişme yüzey destekli su altı soluma 
aparatlarıdır ki, Jules Verne’in Denizler Altında 
Yirmi Bin Fersah kitabı yayınlandığında bunlar 20 
yıla yakın bir zamandır kullanılmaktaydı. Ancak 
dalışta en büyük devrim 1943’te Fransız kaşif 
Jacques-Yves Cousteau’nun geliştirdiği regülatör 
sayesinde olmuştur. Cousteau’nun “su ciğeri” adını 
verdiği yüksek basınçlı bir tüp ve tek kademeli 
regülatörden oluşan aparat, insanın yüzeye hiçbir 
bağımlılık duymadan hayal bile edemeyeceği 
derinliklere inip uzun süreler kalabilmesine olanak 
sağlamıştır.
 
Dalgıçlık ; Serbest dalış (su altında nefes tutarak 
dalış , yüzey destekli ve tüplü dalış olarak (scuba) 
çeşitlendirilebilir.

Scuba (Tüplü Dalış) dünyanın en olağanüstü 
keyiflerinden biridir. Ancak mutlaka özel bir 
eğitimden geçilerek yapılmalıdır. Eğitimsiz 
dalış çok tehlikeli olabilir. Dünyanın her 
yerinde ve Türkiye ile KKTC`de bu eğitimleri 
yetkili kuruluşlardan almak mümkündür. Bu 
sporla ilgilenenlerde görülebilecek bazı sağlık 
problemleri sinüzit,kulak zarı problemleri ve 
oksijen zehirlenmesidir.

Tüplü dalış donanımları
• Tüp; İçine yüksek basınçlı kompresörler vasıtası ile filtre edilerek soluduğumuz hava (%21
 oksijen %78 azot %1 asal gazlar) doldurulur, çelik ya da aluminyum’dan yapılır. Ortalama scuba
 dalışlar için kullanılan tüpler 200 bar olarak tasarlanmışlardır bu tüpler dalış okulları veya özel
 kullanımlarda belli periodlarda basınç testlerine tabi tutularak üzerlerine soğuk damga ile test
 bilgileri işaretlenir.
•  Regulator; Tüpteki yüksek basınçlı havayı su altında ortam basıncına düşürerek insanın rahat
 soluyabileceği seviyeye ayarlar.
•  Manometre; Regülatörün yüksek basınç çıkışlarından birine bağlıdır ve tüp içinde kalan havanın
 basıncını gösterir.
•  BCD veya BC; Buoyancy Controlling Device veya Buoyancy Compensator -Denge Yeleği- dalıcının
 su içindeki yüzerliğini ayarlamakta kullanılır. Tüp içindeki havanın regülatör gelen bir hortuma
 bağlı basma-boşaltma butonları vasıtasıyla dalıcı kendisi tarafından kulanılır. Ayrıca dalış öncesi ve
 dalış sonrası su yüzeyinde efor sarfetmeden kalmasını sağlamalarındada kullanılır.
•  Diğerleri; Maske, palet, dalış elbisesi, derinlik ve zaman saati kullanılan diğer malzemelerdir.
 Maske mutlaka dalıcıya uygun olarak yüz yapısına uygun olmalıdır bu dalış öncesi basit bir testle
 anlaşılabilir. Islak,yarı kuru ve kuru tip olarak yaygın olan üç tip elbise kullanılır, iklim ve su  
 sıcaklığına göre elbise türleri dalıcılar tarafından tercih edilir.
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GEZİ

VENEDİK
Venedik (İtalyanca: Venezia), Kuzey 
İtalya’nın doğusunda Adriyatik Denizi’nin 
kuzey kıyılarında, İtalya’ya bağlı ada 
şehirdir. Yaklaşık 118 adacık üzerine 
kuruludur. 

Tarihsel Venedik şehrinde adacıkları 
birbirinden ayıran 170 kanal ve bunları 
birbirine bağlayan 400 köprü bulunur. 
Bütün taşımacılığın su yolları ve 
kanallardan yapıldığı Venedik, Avrupa’nın 
motorlu kara taşıtlarına izin verilmeyen tek 
büyük kentidir. 

Yıl ortalaması 13,5 °C’dir. Yılın en sıcak 
ayları Temmuz ve Ağustos aylarıdır. 
Ortalama sıcaklık bu aylarda 23°C 
civarındadır. En soğuk ay 3,0°C ile Ocak 
ayıdır.

Grand Kanal 
Grand Kanal (Canal Grande) 
yaklaşık 4 km uzunluğunda, 30 ile 70 
m genişliğinde, derinliği 5 metreye varan 
Venedik’teki en büyük kanaldır. Kanal S şeklinde 
aktığı icin “volta die Canal” olarak isimlendirilir. 

Grand Kanal’a yaklaşık 45 adet diğer küçük 
kanallar bağlanmaktadır. Kanal kenarlarında 
200’ün üzerinde saray vardır. Saraylarda Gotik, 
Rönesans ve Barok stiline sıkça rastlanmaktadır. 
Bazı saraylarda Bizans mimarisi göze çarpar.Grand 
Kanal’da ulaşım deniz otobüsleri (vaporetto) ve 
gondollar ile sağlanmaktadır. Grand Kanal’da 
yüzmek para cezasına tabidir. Bu konuda cok sıkı 
kontroller yapılmaktadır.

Fondaco dei Turchi veya 
Palazzo dei Turchi
13. yüzyılın ilk yarısında 
Giacomo Palmier tarafından 
inşa edilmiş bir saray. Venedik’in 
en eski saraylarından birisi olan 
“Fondaco dei Turchi” kıvrımlı 
bağlantıları ve ince sütunlari 
ile Bizans mimarisinin tipik bir 
örneğidir. 

1621’den itibaren Türk tüccarlar 
sarayı ticaret merkezi olarak 
kullanmaya başladılar. 1838’e 
kadar olan bu süreçte orada 

ikamet eden Türkler binaya bir cami ve 
hamam inşa etmişler ve sarayın mimarisini kısmen 
değiştirmişlerdir. Saray 1923’den beri “Venedik 
Doğa Tarihi Müzesi (Museo di Storia Naturale di 
Venezia”) olarak kullanılmaktadır.

Rialto Köprüsü
Venedik kentinin en renkli mekanlarından biridir. 
Yalnız iki yakayı birbirine bağlamakla kalmaz; 
aynı zamanda cıvıl cıvıl bir alışveriş mekanıdır. 
Rialto köprüsünün üzerinde, girişinde ve çıkışında 
birbirinden güzel cam eşyalar, maskeler, kuklalar, 
ayakkabı-çanta ve meyve sebzeden tutun da 
şekerleme ve çöreklere kadar satın alabilecek her 
şeyi bulabilirsiniz

San Marco Meydanı
San Marco meydanı, Venedik’in turistler ve 
güvercinler tarafindan en çok ziyaret edilen 
meydanı.San Marco meydanı 175 uzunluğunda, 
82 metre genişliğindedir. Fransız Yazar Alfred 
de Musset meydan için “Avrupa’nin Salonu”, 
Napolyon ise “Avrupanın en güzel şenlik alanı” 
ifadesini kullanmıştır.

SUDAN ŞEHİR
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SU DÜNYASI

Okyanus, kıtaları birbirinden ayıran engin, açık denizlerdir. Yeryüzünün yaklaşık üçte ikisini (%70) 
kaplarlar ve bu alanın yaklaşık yarısında su seviyesi 3000 metrenin üzerindedir. Büyük su kütlesi 
demektir.Okyanus kelimesi Yunanca “nehir” anlamına gelen “Okeanos”’dan gelmektedir, Yunanlılar 
Cebelitarık Boğazı’ndan gelen güçlü akıntıyı fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir

DÜNYANIN SUYU:
OKYANUSLAR

· Büyük Okyanus veya Pasifik 
Okyanusu, Amerika, Asya ve Okyanusya 
kıtaları arasında ve dünyanın en büyük 
okyanusu. Pasifik ismini İspanya krallığı 
adına Dünya’yı dolaşan Portekizli denizci 
Ferdinand Magellan vermiştir. Magellan, 
günler süren zorlu ve fırtınalı şartlar 
altında adını verdiği Macellan Boğazı’ndan 
geçip bu okyanusa açıldığında, fırtınaların 
dinmesinden ve kendisini sakin suların 
karşılamasından dolayı Portekizcede 
“sakin” anlamına gelen “Pasifico” 
kelimesinden yola çıkarak bu ismi vermiştir. 

179.7 milyon km² yüzölçümüne 
sahiptir. Neredeyse Atlas Okyanusu 
ve Hint Okyanusu’nun toplamı kadar 
yüzölçümü vardır. En derin yeri 11.034 
m ile Mariana Çukuru olup burası aynı 
zamanda Dünya’daki en derin noktadır. En 
kalabalık ada Tahiti’dir. Ayrıca Dünya’daki 
depremlerin %90’ı ve büyük depremlerin 
ise %80’i pasifik bölgesinde meydana 
gelmektedir.

· Atlas Okyanusu veya Atlantik, 
Büyük Okyanus’tan sonraki en büyük ikinci 
okyanustur. Bir zamanlar tek parça olan 
ana kıtanın bölünmesiyle oluşmuş olup, 
Avrupa ve Afrika’yı Amerika Kıtası’ndan 
ayırır. Yan denizleri ile birlikte (Akdeniz, 
Kuzey Denizi ve Baltık Denizi) 106,2 milyon 
km² alana sahip olup, yeryüzünün beşte bir 
alanını kaplar.3314 metre ortalama derinliği 
bulunan okyanusun en derin noktası Porto 

Riko Çukuru dur. Ayrıca dünyanın en uzun okyanus 
sıradağı olan Orta Atlas Sırtı bu okyanusta bulunur.

· Hint Okyanusu, kuzeyde Asya, Batıda 
Afrika ve Arabistan Yarımadası, doğuda Malezya 
Yarımadası, Sunda Adaları ve Okyanusya tarafından 
çevrilen, dünyanın üçüncü büyük okyanusudur. 
Agulhas Burnu’nun güneyinde 20° Doğu boylamının 
geçtiği yerde Atlas Okyanusu’ndan; 147° Doğu 
boylamının geçtiği yerde de Pasifik Okyanusu’ndan 
ayrılır. En kuzeyde Basra Körfezi’nde, 30° enlemine 
kadar uzanır.Dünya sularının %20’sini kapsar. 
Afrika’dan Avustralya’ya kadar okyanusun genişliği 
10.000 kilometre kadardır. Bu alanda yaklaşık olarak 
73.566.000 km² yer kaplar. Hacminin yaklaşık olarak 
292.131.000 km³ olduğu tahmin edilmektedir

· Kuzey Buz Denizi ya da Kuzey Buz 
Okyanusu ya da Arktik Okyanusu; Asya, 
Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kuzeylerinde yer 
alan, Kuzey Kutbu’nu kapsayan, buzlarla kaplı bir 
okyanustur. Uluslararası Hidrografi Örgütü (IHO) 
tarafından okyanus olarak kabul edilmektedir (Arctic 
Ocean). Yüzölçümü 14.090.000 km² olan devasa 
bir alandır. Diğer okyanuslara göre sığ olup, en derin 
noktası 5.449 m, ortalama derinlik 1.038 m’dir. 
Rusya, ABD, Kanada, Grönland, Norveç ile kıyıları 
vardır.

· Güney Okyanusu ya da Antarktika Okyanusu 
bazı coğrafya ve çoğu hidrografi kaynaklarına 
göre Antarktika Kıtası’nı çevreleyen su kitlesidir. 
Bu okyanus dünyanın dördüncü büyük ve en son 
tanımlanmış okyanusudur.
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GELENEKSEL

Hamam, özel bir düzenle ısıtılan sıcak ve 
soğuk suyu bulunan, yıkanma amacıyla 
kullanılan yapı. Hamamın tarihi Romalılar’a 
kadar uzanır. Vezüv yanardağının 
patlamasından sonra küller altında 
kalan Pompei şehrinde yapılan kazılar, 
Romalılar’ın kullandıkları hamamları ortaya 
çıkarmıştır. Bu hamamların yalnız temizlik 
için değil, zevk ve eğlence için de yapıldığı 
anlaşılmaktadır. Romalılarda sınıf farkı olduğu 
için, hamamlarda kölelerle asillerin giriş 
kapıları ve yıkandıkları yerler ayrılmıştı. Roma 
hamamlarında ayrıca buhar banyosu yeri, 
soğuk ve sıcak su havuzları da vardı.

Türk hamamları ve özellikleri
Türkler İstanbul’un fethinden sonra burada ve 
Osmanlı Devleti’nin dört bir yanında binlerce 
hamam yaptılar. On yedinci yüzyılda, sadece 
İstanbul’da 168 büyük çarşı hamamı vardı.
Türk hamamları başlıca üç kısma ayrılır:
• Soyunma yerleri
• Yıkanma yerleri:
 Soğukluk,
 Hamam (Sıcaklık);
• Isıtma yeri (Külhan)

Çarşı hamamları, haftanın belli günlerinde 
kadınlara, başka günlerde erkeklere açıktır. 
Çifte hamam olanlar ise birbirine bitişik iki 
hamam olup, biri kadınlara, diğeri erkeklere 
ayrılmıştır. Bu hamamlar her gün açıktır.

GELENEKSEL BİR 
SU KÜLTÜRÜ: HAMAM

İstanbul’un hamamları bütün dünyaca tanınmıştır. 
Eski oluşu bakımından Bayezit, Çemberlitaş, Hoca 
Paşa, Fındıklı hamamları, Fatih’te Mehmedağa 
hamamı vs. vardır. Ayrıca zamanla tahribata 
dayanamayıp yıkılmış hamamlar da bulunuyordu. 
Hele meşhur konak hamamlarından hemen hiçbiri 
bugün kalmamıştır. Yalnız Saray hamamları (Topkapı 
ve Dolmabahçe), ayrı devirlerin mimarlık abidelerine 
örnek olarak, bugün İstanbul’u süslemektedir. 
Bunlardan başka, Bursa’nın tabii sıcak ve kükürtlü 
sularıyla meşhur kaplıca hamamları, Gönen 
kaplıca hamamları ve Türkiye’nin dörtbir yanında 
serpiştirilmiş kaplıca ve normal hamamlar da vardır.

Türk hamamlarının bir değişik tarafı da, 
buhar banyosu esasına dayanan Fin hamamı 
oluşlarıdır. Bugün dünya spor aleminde, çabuk 
terleyerek, çok kilo vermek için bu hamamlardan 
faydalanılmaktadır. Bu bakımdan Türk 
hamamlarından bütün sporcular istifade ederler.

Hamamların sağlık bakımından faydaları
Hamamlar, uzun müddet kalmamak şartıyla, sıcak 
su ve sabunla yapılacak vücut temizliği için iyi 
bir yıkanma ve temizlenme yerleridir. Hamamda 
terleyen vücudun, bir bez veya süngerle ovularak 
yıkanması, vücutta kan dolaşımını kolaylaştırarak 
insana rahatlık verir. Hamamlarda yıkananların adabı 
muaşeret kaidelerine uyması gerekir. Hamamda 
fazla kalmak, sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa 
zaman zaman çıkmak da vücuda zararlı olabilir. 
Sağlık sorunlari olan kişilerin çok sıcak suda 
yıkanmaları tehlikelidir.
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MUTFAK

Enginar, karaciğer dostu ; 
karaciğer yenilemede, idrar yolları 
sorunlarında, hazımda,vücuttaki kan 
temizlenmesinde mükemmel bir ilaç.

Yapılışı
Enginarlarımızı ayıkladıktan sonra  Fuego Eviye bataryamız ile yıkayalım, 2-4 adet sıktığımız bol limonlu 
suya çanaklar ters gelecek şekilde suya koyalım. Enginarlarınız çok taze ise yaprak iç beyazları elinizle 
kırarak, saplarını da dış kabuklarını temizleyerek suya ekleyiniz.

Kuşbaşı etimizi ½ çay bardağı zeytinyağı ve 2 çay bardağı sıcak su ile çelik tencerenize alın. Önce harlı, 
daha sonra kısık ateşte etinizi yemeğe hazır hale yakın, yarı yağına bindirinceye kadar pişirin.Etlerinize, 
Fuego eviye bataryası ile yıkanmış ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyerek etle birlikte orta hararetteki 
ateşte kavurun .Daha sonra dört e bölünmüş enginarları ekleyin, tencerenizde enginar ve etleri 1-2 dk 
çevirin.Üzerini kapatacak kadar sıcak suyu ekleyin,tuz ve karabiberini ekleyin.

Kısık ateşte,20-25 dk pişirin. Ateşten almaya yakın kalan ½ çay bardağı zeytinyağını ekleyin.

Not: Girit mutfağına ait bu tarifte; kuzu etinin zeytinyağını yakmadan pişirilmesi, en önemli püf noktası…

Malzemeler
• 6 Adet taze ayıklanmış enginar
• 300 gr kuzu kuşbaşı
• 1 adet kuru soğan
• 1 çay bardağı zeytinyağı
• Taze çekilmiş karabiber
• Tuz

FUEGO EVİYE 
ile GİRİT USULU 
KUZU ETLİ 
ENGİNAR
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VİTRİN

GPD’nin YENİ YÜZEY KAPLAMALARI…
GPD krom yüzey dışında seçilmiş serilerinde Altın ve Bakır Oksit 
yüzey kaplamalarını tüketicilerin ve müşterilerin beğenisine 
sundu. 2 yıl garanti ile satışa sunulan yeni yüzey kaplamaları ilk 
etapda Fuego,Ritmo,Nino ve Espina serilerinde bazı kodlarda 
hayat buluyor. Bu seriler dışında da özel talep kapsamında , 
iadesiz olarak başka bir çok serimizde de Altın ve Bakır oksit 
kaplama talepleri değerlendiriliyor.

FUEGO

ESPİNA

NİNO

RİTMO

GPD ürünleri pırıl pırıl 
evinize hayat katıyor…
 
Altın kaplama
Altın kaplama işlemi, altın elementinin (24 K) uygun 
şartlar altında kimyasal / elektro kimyasal olarak, 
mikron seviyesinde malzemelerin yüzeyine yapışması 
ilkesine dayanır. Altın kaplamalı ürünün temizliğinde, 
kesinlikle kimyasal içerikli temizlik ürünleri 
kullanılmamalı nemli bez ile sık sık silinmelidir.  

 
Bakır Oksit
Bakır ve bakır alaşımları üzeri siyah 
renk vermek amacı ile dekoratif olarak 
kullanılan kimyasal bir yöntemdir. Ürünün 
kimyasal ve mekanik gücü yüksektir. Vernik 
kullanılarak korozyon direncini artırılır. 
Ürünün temizliğinde, kesinlikle kimyasal 
içerikli temizlik ürünleri kullanılmamalı 
nemli bez ile sık sık silinmelidir.
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GPD yurt dışı pazarlarda da 
markasını tanıtarak yeni kullanıcılara 
ulaşıyor , yeni iş birlikleri elde ediyor.
Rusya pazarında 15-18 Nisan 2014 
tarihinde Mosbuild International 
Building ve Interiors fuarı katılımı 
ile, Rus müşteriler ile sıcak bir 
iletişim yakalayan firmamız ve GPD 
markalı ürünler, Rusya’da bir çok 
banyo mutfak malzemesi satıcısı 
mağazalarında gururla yer alıyor..
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YURT DIŞI M
AĞAZA AÇILIŞ -TANZANYA

İhracattaki hedeflerine paralel olarak 
Tanzanya’da bir showroom’da satılmaya 
başlanan GPD markalı ürünler, 2 Haziran 
2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret 
Bakanı Sn Hayati Yazıcı’nın da katıldığı 
bir törenle yeni müşteriler ile buluştu.
Firmamız ve markamız dünyanın her 
tarafında talep görmeye devam ediyor.
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GPD outdoor 
uygulamaları ile de 
marka bilinirliğini 
güçlendirirken, markasını 
daha çok tüketiciye 
ulaştırdı.İstanbul 
Harbiye’de yapılan 
bilboard uygulamasının 
yanında,  metrobüslerde 
GPD ilanları ile 
ürün tanıtımları 
gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca UNICERA 2014 Banyo 
ve Mutfak fuarı döneminde 
de yeni bilboard çalışmaları 
uygulamaya alınmıştır.
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SOSYAL M
EDYA

GPD internet 
üzerinde sosyal 
ağlarda da yüzünü 
yeniledi.GPD den 
güncel haberleri 
sosyal ağlar 
üzerinden takip 
edebilirsiniz

facebook.com/gpdaimasizlerle

 twitter.com/gpdaimasizlerle
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GPD 26 Şubat-2 Mart 2014 tarihinde 
26.Uluslararası Unıcera Seramik 
Banyo Mutfak Fuarına katıldı. Fuarda 
hem son kullanıcılar hem de müşteri 
ve profesyonel kesim ile bir araya 
gelerek, yeni ürünleri ve vizyonunu 
yeni standında paylaştı. Firmamız 
yeni ürünleri ile olduğu kadar standı 
ile de dikkat çekti.
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PAZARLAMA KATALOG-İNSERT
GPD 2014 ürün koleksiyonunu tanıttığı yeni kataloğunu yayınladı.Ürün gamına alınan yeni ürünler ile zenginleşen ürün gamı ise 
2014 GPD Banyo ve Mutfak Armatürleri Endüstriyel Ürünler Katalog ve Fiyat Listesinde yurt içi pazar müşterilerine sunuldu.

GPD Koçtaşda 1 Mart –  30 Haziran 2014 tarihleri 
arasında 350 TL ve üzeri GPD marka batarya musluk 
ve duş seti alışverişlerinde bedelsiz montaj veriyor.
GPD için periyodik hale gelen bu kampanyalar ile 
tüketici algısında GPD imajı güçleniyor ve kullanım 
sayısı da artıyor.
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1973 yılında Manisa’da doğdum. İlkokulu burada 
tamamladıktan sonra İzmir Bornova Anadolu 
Lisesi’nde (BAL) orta-lise eğitimime devam ettim.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Ekonometri Bölümünden mezun olduktan sonra iş 
hayatıma Elginkan Holding bünyesinde Elmor A.Ş.’de 
başladım. Satış, Pazarlama,Planlama ve İhracat 
birimlerinde orta düzey yönetici olarak toplam
11 yıl çalıştım. 2007 yılında farklı bir sektörde ihracat  
Müdürü olarak 6 yıl görev yaptım.

İnşaat sektörü ile devam eden bağım sayesinde 
İhracat Müdürü olarak Şubat ayında bilgi ve 
tecrübelerimi paylaşmak üzere GPD ailesine katılmış 
bulunmaktayım. Hedefimiz, şirket misyon ve vizyonu 
çerçevesinde, toplam satışlarımız içerisinde ihracat 
payımızı önümüzdeki iki yıl içerisinde arttırarak %40 
seviyelerine çıkartmaktır. Bunun için mevcut müşteri 
portföyümüzü geliştirmenin yanında farklı ülkelerde 
yeni pazarlar yaratarak yolumuza devam etmekteyiz.

İhracat departmanı olarak amacımız müşterilerimize 
en iyi hizmet ve kaliteyi sunarak sürekliliğimizi 
devam ettirmektir.

BİZDEN BİRİ

Ahmad Kassab, Elif Göven ve Yurdagül Çoban

Elif Göven
İhracat Müdürü
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BİZDEN BİRİ

1983 Suriye doğumluyum. Halep Üniversitesi Ekonomi 
Fakültesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri okudum. Anadilim 
Arapça yanı sıra İngilizce ve Türkçe biliyorum. İş hayatıma 
Suriye’de başladım. Farklı sektörlerde satış üzerine çalıştım. 
Savaş sonrası ailemle birlikte önce Mersin’e yerleştik. İş 
imkanlarının kısıtlı olması sebebiyle İstanbul’a geldim ve 
bir petrol/yağ şirketinde Export Manager olarak çalışmaya 
başladım. Haziran ayı başında Export Sales Representative 
olarak GPD ailesine katıldım. Hedefimiz mevcut 
müşterilerimizi büyütmek ve yeni pazarlar yaratmak. Daha 
önce edindiğim tecrübelerim  ve kurum kültürüne olan 
inancım sayesinde başarılı olacağıma inanıyorum.

1974 Tokat doğumluyum. İlkokul,ortaokul ve lise öğrenimimi İstanbul’da 
tamamladıktan sonra 1991-1998 yılları arasında Gazala Tekstil firmasının 
ihracat departmanında iş hayatıma başladım. Daktiloda beyanname yazarak 
başladığım firmadan  ihracat operasyon şefi olarak ayrıldım. 1998-2006 yılları 
arasında Vogue Çoraplarında ihracat ve ithalat operasyon  sorumlusu, 2006-
2009 yılları arasında Teksfil İplik Örme firmasında ihracat ve ithalat operasyon 
sorumlusu, 2009-2011 yılları arasında TDC Tekstil firmasında ihracat ve ithalat 
operasyon sorumlusu olarak görev yaptım. Tekstil sektörünün dışında farklı bir 
sektörde çalışarak kendimi denemek istedim ve bu yönde arayışlara başladım. 
Proje bazında çalışan bir inşaat firmasında kısa bir dönem operasyonda 
çalıştım. Farklı bir sektörde çalışma isteğim beni GPD’ye kadar getirdi. 
Ortadoğu başta olmak üzere toplam 32 ülkeye ihracat yapan şirketimizde 
yabancısı olduğum  ürünlerin ihracatlarını gerçekleştiriyorum ve bu da benim 
için farklı bir deneyim oluyor. Firmadaki görevim  mevcut sistemde sipariş 
aşamasından sevkiyata kadar olan tüm süreci doğru ve eksiksiz yapmak. 
Bununla beraber  yeni müşteriler, yeni pazarlar bulmak için ihracat satışa 
destek olmak  ve  mevcut portföyümüzü geliştirmek. GPD gibi müşteri 
memnuniyetinin ön safhada  olduğu köklü bir firmada çalışmak gurur verici. 
Uzun yıllar burada bilgi ve deneyimlerimi paylaşarak çalışmak istemekteyim.

Ahmad Kassab / İhracat Satış Temsilcisi  

Yurdagül Çoban / İhracat Satış Asistanı
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Selce Mimarlık İnş. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.-İSTANBUL

Ayperi Ateş & Cem Ateş

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

1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirip; inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş hayatına başlangıç yaptım.
17 Ağustos depremi ile piyasalarda oluşan genel gerginlik sebebi ile satış 
sonrası hizmet veren Turkcell, KVK, Koçtaş vb. firmalarda aktif rol aldım. 
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibini bu süreçte edindim. 

2005 yılında serbest piyasaların hızlanması ile iç mimar Ayperi Hanım 
ile tanıştık. Ayperi Hanım 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İç 
Mimarlık bölümünden mezun olup Ekşioğlu İnşaat ve Koçtaş Yapı 
Marketlerinde çalıştıktan sonra ortak bir oluşumda MİMARLIKCA 
DESIGN firmasını kurmaya karar verdik. İstanbul/Şişli bölgesinde faaliyete 
başlattığımız Mimarlıkca ana iş kolu olarak proje tasarımı ve butik ince 
iş uygulamaları bunun yanı sıra büyük müteahhit firmalara danışmanlık 
ve taşeronluk hizmeti vermeye başladık. Geçmişte satış sonrası hizmet 
sektöründe edindiğim deneyimi Mimarlıkca’da paylaşmak adına 
2008 yılında GPD firmasından Mehmet Akın ile ön görüşmeler yaptık; 
sonrasında Mehmet Bey vesilesiyle teknik servislik hizmetlerini vermek 
suretiyle GPD Ailesinin üyesi olma fırsatını yakalamış olduk.

GPD firmasının katkılarıyla bulunduğumuz bölgede çok prestijli Holding 
Plazaları, Oteller, Üniversite, liseler ve Birçok sayamayacağım ünlü 
ve hatırı sayılır müşteriler edindik… Kendilerine teşekkürü borç bilir. 
Başarıların devamını dileriz…



Teknik Servisler
ADANA
AFYONKARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA-MANAVGAT
AYDIN
AYDIN-KUŞADASI
AYDIN-KUŞADASI
ADIYAMAN-KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR EDREMİT 
BATMAN
BOLU
BURSA  İNEGÖL
BURSA-NİLÜFER
ÇORUM
DENİZLİ
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DİYARBAKIR-BİSMİL
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN 
ERZURUM
ESKİŞEHİR 
GİRESUN
G.ANTEP
İSTANBUL-SARIYER 
İSTANBUL-ANADOLU
İSTANBUL-SİLİVRİ
İSTANBUL-EYÜP
İSTANBUL-BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-ESENYURT
İSTANBUL-ATAŞEHİR
İSTANBUL-ÜSKÜDAR
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-KADIKÖY

İSTANBUL-KAĞITHANE
İSTANBUL-MALTEPE
İSTANBUL-PENDİK 
İZMİR-KARŞIYAKA
İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
İZMİR-ALAÇATI-ÇEŞME
KOCAELİ-İZMİT
KOCAELİ-GEBZE
KOCAELİ-GÖLCÜK
KARABÜK-SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
K.MARAŞ 
MALATYA
MERSİN-İÇEL
MUĞLA-FETHİYE
MUĞLA-BODRUM
MUĞLA-MERKEZ
NEVŞEHİR
ORDU 
RİZE 
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
SİNOP
TEKİRDAĞ-ÇORLU
TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA 
YOZGAT 
ZONGULDAK-K.EREĞLİ

NİDA TESİSAT
DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT
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 
LATİFOĞULLARI YAPI TESİSAT
BİRLİK TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
SARANDER YAPI İNŞAAT
YILDIRIM TESİSAT
GÜRSOY YAPI MAL
ÖMÜR TİCARET
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
İKBAL TESİSAT
CEBECİ SIHHİ TESİSAT
ERKAN TESİSAT 
A.Y.S ISI TEKNİK
KARAKAŞ TİCARET
ERZURUM TESİSAT
CEM METAL
ÖZ-İŞ TİCARET
SUSAN TESİSAT
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 
YÜKSEL SIHHİ TESİSAT
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
ACARLAR ISI İNŞ 
GÜVEN MÜHENDİSLİK
FERDİ TİCARET
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
BİRLİK TESİSAT
AKBABA SIHHI TESİSAT
DENİZ SIHHİ TESİSAT
ALKAYA TESİSAT 
KAYA TESİSAT
TEZCAN SIHHİ 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
ÖZGÜVEN TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KORKMAZLAR TESİSAT

0555 516 46 79
0542 894 87 01
0537 728 20 25 
0533 470 70 94
0533 764 67 25
0532 492 14 66
0533 495 85 50
0532 687 20 30
0542 424 43 71 
0532 207 01 79
0543 317 08 84
0549 553 53 63
0532 315 13 49
0532 559 37 11
0539 899 76 80
0536 325 14 24 
0546 670 70 61
0532 171 14 72
0532 267 56 05 
0537 737 59 10
0542 729 89 29
0533 957 81 38
0533 265 34 90 
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 315 02 05
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
0543 622 73 90
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
0542 542 12 25 
0532 791 35 67
0532 411 92 43
0532 273 94 69 
0532 611 73 08          
0554 867 19 90

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
0533 696 10 70
0536 436 25 89
0542 338 89 00
0536 356 16 75

 

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
0488 213 81 87
0374 212 42 21
0224 712 23 52 
0224 451 16 49
0364 225 03 02
0258 211 14 66

0412 257 03 43
0412 415 34 53
0380 514 94 29
0284 213 06 49 
0424 233 54 93
0446 212 13 98 
0442 234 94 35
0222 230 12 94
0454 212 44 57
0342 324 88 83
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 716 88 38
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
0344 223 35 80

0324 327 55 92
0252 612 94 07 
0252 319 35 53
0252 212 10 52
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
0432 214 41 51
0226 812 98 18
0354 217 48 87 
0372 322 75 55

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

e - mail Pazarlama
pazarlama@gpd.com.tr

İhracat
export@gpd.com.tr 

Satış
satis@gpd.com.tr

Fabrika 
info@gpd.com.tr

facebook.com/gpdaimasizlerle  twitter.com/gpdaimasizlerle



BATARYALAR İÇİN 
TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

İLK GÜNKÜ GİBİ...İLK GÜNKÜ GİBİ...


