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Sonbahara doğru...
Değerli              Okurları,  
 
Göz açıp kapayana kadar geçen yaz mevsimini bitirip 
sonbaharı kucaklamak üzereyiz, kapak görselimizdeki 
dökülen yaprakların da habercisi olduğu sonbahar ile 
yepyeni bir mevsimin enerjisi bizi bekliyor ve dergimiz 
vasıtasıyla size anlatacak çok şeyimiz var. 

Yönetim bölümümüzde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Aret Polat’ın “İhracat Yönetimi” 
konulu yazısını, Nokta bölümünde yurdun dört bir 
yanında marka bayrağımızı taşıyan bayilerimizi 
(Aktunç Yapı - İSTANBUL, Akyıl End. Malz. Ltd. Şti. - KOCAELİ, 
Arslan Yapı - YOZGAT, Bulsan Yapı - DİYARBAKIR, 
Doruk Yapı - BALIKESİR, Kardeşler Yapı - TEKİRDAĞ, 
Yücesoy Seramik - MERSİN) daha yakından tanıma 
şansı bulacaksınız. MAR70 Espina Arıtma Çıkışlı 
Eviye Bataryasını tanıttığımız Vitrin bölümü, herkesin 
başına gelebilecek “GIDA ZEHİRLENMESİ” hastalığını 
anlattığımız Sağlık bölümü, karış karış gezeceğimiz 
Ege Denizi’nin incileri Yunan Adalarını anlattığımız 
Gezi bölümü, takım sporlarının en ilginçlerinden biri 
olan Kürek hakkında bilmediklerinizi anlattığımız 
Spor bölümü, geçmişten günümüze kendini taşıyan 
lezzet Akide Şekerini Geleneksel bölümü ile anlatırken 
memleketimizin eşsiz buzul göllerini anlattığımız  
Su Dünyası bölümü ilginizi çekecektir. Bu sayıda da 
damak tadınıza hitap etmeyi unutmadık elbet... 
Espina Eviye Bataryası ile Ciğer Sote lezzetini size 
sunduğumuz Mutfak bölümü ve son olarak da yurt içi ve 
dışı güncel pazarlama aksiyonlarımızı takip edebileceğiniz 
Pazarlama bölümü ve teknik servislerimizin çalışma 
hayatını anlatan Satış Sonrası bölümleri de ilgiyle 
okuyacağınız bölümler olarak dikkatinizi çekecektir.

Kış mevsimine kadar yazı aratmayacak, doğanın 
ahengini ve cümbüşünü bize yaşatacak çok güzel bir 
sonbahar mevsimi geçirmenizi dileriz. Tazeleneceğimiz 
bu mevsimden sonra güncel gelişmelerimizle birlikte kışa 
bütün enerjimizle girecek şekilde görüşmek dileğiyle...

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

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

İhracat “ üretilen mal ve hizmetlerin dış 
ülkelere satılması” olarak basitçe tanımlanan 
ama aslında bir ülkenin dengeli ekonomi 
politikası sürdürmesi için gereken en önemli 
aksiyondur.İhracat gelir, ithalat ise giderdir.
Ülkeler açısından bakıldığında , kur politikası 
ihracatı direkt etkilerken , firmalar açısından 
da durum farklı değildir. Üretimin ithalat oranı 
düşükse kur artışı yararlıdır. Ayrıca ithalattaki 
kur ile ihracattaki kur farklı ise pariteden dolayı 
yinede kar/zarar durumu oluşabilir.
 
GPD ihracat yönetiminde kur politikasını 
izleyerek gerekli hedging (riskten korunma) 
aksiyonları başarılı ile uygulamaktadır.
Aret Polat” Biz amatör firmalar gibi kur 
nerde oluşursa orada bedelini ödeyen bir 
yapıda değiliz.Finans piyasalarını detayda 
takip ediyoruz.Bu yılda kurların artacağını 
sene başında öngörerek gerekli hedge 
opsiyonumuzu kullandık.Kartuş,aeratör gibi 
ülkemizde üretilmeyen ara parçaları bu şekilde 
zarar etmeden tedarik ettik.”GPD sattığı 
ürünleri kendisi imal ettiği için kurlardan fazla 
etkilenmiyor.Ayrıca başarılı finans yönetimi 
sayesinde risklerini de her seviyede hedge 
ederek güçlü bir firma olarak krizlerde 
büyüyebiliyor.
 
Aret Polat” İhracatta bu yıl daha mobil 
ve araştırmacı bir ekip oluşturduk.Ülke 

İHRACAT 
YÖNETİMİ

bazlı segmentasyon sonucu her bölgenin sorumluluğunu bir satış yöneticisine 
verdik.Orta doğu bölgesindeki savaş durumu bizi etkilese de Afrika ve Avrupa 
bölgelerinde bu açığımızı kapattık.”Görmediğin yer senin değildir” diyerek 
seyahat sıklığımızı da arttırdık.Hem mevcut müşterilere rutinde ziyaret hemde 
yeni müşteriler oluşturarak , büyüme hızları düşen ülkelerde dahi müşteri elde 
edebiliyoruz.İhracat ödemelerimizi çok sıkı takip ederek riskleri iyi yönetiyoruz”
 
“Hedefimiz ihracat satış oranımızı her sene yükselterek devam etmek. Bunu elde 
etmek için sürekli arayış içindeyiz ve fikir geliştiriyoruz. Kendimizi hiç kandırmıyor, 
hatalarımız ile yüzleşiyor daha iyisini oluşturmaya uğraşıyoruz. GPD olarak hem 
yurt içi hemde yurt dışında markamızı en iyi şekilde temsil ediyoruz.

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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Taşı delen suyun kuvveti değil, 
damlaların sürekliliğidir
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BİZDEN BİRİ

1978 yılında Samsun’da doğdum. 
TC. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi / Turizm –Otelcilik 
bölümü mezunuyum. İlk, Orta ve Lise 
tahsilimi Samsunda tamamladıktan 
sonra 1998 -2002 yılları arasında turizm 
sektöründe çeşitli kademelerde 5 yıldızlı 
otellerde görev yaptım. Profesyonel iş 
hayatıma 2004 -2007 yılları arasında Bilim 

İlaç Sanayii ve Ticaret  firmasında 
Samsun’ da Tıbbi Satış Sorumlusu 
olarak ilk adımımı attım.

2008 yılında İstanbul’a yerleştim. 2009 
yılında York Trade Foreign Trade Institute 
Eğitim Kurumunda 6 aylık bir dönemde 
Dış Ticaret Eğitimimi tamamladım. Dış 
Ticaret Sektöründe farklı birkaç firma 

ve sektörde toplamda 10 
yıla yakın bir zaman içinde 
İhracat Sorumluluğu, İhracat 
Şefliği ve İhracat Müdürlüğü 
pozisyonlarında görev 
yaptım. Haziran ayı başı 
itibariyle kazanmış olduğum 
İhracat bilgi, birikim ve 
deneyimleri paylaşmak 
adına GPD ailesine katılmış 
bulunmaktayım. Hedefim 
firmamızın misyon ve vizyonu 
çerçevesinde yeni yapılanan 
İhracat Departmanımıza 
maksimum verim sağlayarak 
İhracatımızın gelişmesine 
katkıda bulunmak ve 
ihracattan aldığımız 
payı daha da yukarılara 
çıkarmaktır. Bunun için hem 
mevcut müşterilerle hem 
de müşteri portföyümüzü 
geliştirmek adına yeni 
ülkeler ve pazarlar arayışında 
bulunarak yolumuza devam 
etmekteyiz. 

Yeni yapılanan bir İhracat 
birimi olarak hem firmaya 
taze ve kan dinamik bir 
yapı hem de aynı zamanda 
deneyimli personel sayesinde 
firmanın İhracattan aldığı 
pay oranını yükselterek 
müşterilerine en iyi hizmeti, 
en iyi kaliteyi sunmaya 
devam ederek sürekliliği 
sağlamayı hedeflemekteyiz.

Umut Alay / İhracat Satış Temsilcisi
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BİZDEN BİRİ

1981 yılında Samsun’un 
Çarşamba ilçesinde doğdum. 
İlk, orta ve lise eğitimini 
İstanbul’da, üniversite 
eğitimimi, Uludağ Üniversitesi 
İşletme Fakültesi’nde 
tamamladım. Evliyim. 

Çalışma hayatına hedef olarak seçmiş olduğum dış 
ticaret alanında, ilk olarak ithalat ve ithalat operasyon 
bölümlerinde başladım. Sonraki dönemde asıl yapmak 
ve uzman olmak istediğim alanı uluslar arası satış ve 
pazarlama olarak belirledikten sonra sırasıyla ihracat 
operasyon, ihracat satış, ihracat pazar araştırma ve 
iş geliştirme gibi farklı pozisyon ve alanlarda çalışma 

imkânı buldum. Farklı kurumlarda ihracat 
birimlerinde yoğun şekilde çalışarak yer 
almam ve organizasyon yapılarını yakından 
görerek tanıma imkânı bulmam, özellikle 
iş süreçleri ve iş geliştirme yöntemlerinde 
gerek bireysel, gerekse kurumsal alanda 
kariyerime katkı sağlayıcı olmuş, kendimi 
geliştirmem de büyük rol oynamıştır.

İş hayatının yanında yarı profesyonel 
olarak dağcılık ve doğa sporları ile 
ilgilenmekte ve bu alanda da hedeflerim 
doğrultusunda hareket etmekteyim. 
İstanbul merkezli bir doğa sporları 
kulübünün kurucu üyesiyim ve yönetim 
kurulunda görev almaktayım. Başta 
Türkiye olmak üzere çeşitli yurtdışı 
tırmanış organizasyonlarına katılmakla 
beraber devam etmekte olan ve yapmak 
istediğim yüksek irtifa tırmanış projeleri 
mevcuttur. Edebiyat ve sinema diğer ilgi 
alanlarım, iş dışında da seyahat etmeyi ve 
gezi yazıları yazmayı sevmekteyim.
Kişisel olarak, devamlı gelişime olan 
inancım doğrultusunda; Marmara 
Üniversitesi- Global Pazarlama alanında 
yüksek lisansıma devam etmekte ve 
ikinci yabancı dilim olan Arapçayı daha iyi 
seviyeye taşımak adına özel ders almaya 
devam etmekteyim.

GPD ailesine katılma amacım, daha 
önce edindiğim tecrübe ve birikimleri 
kurumun köklü geçmişinden ve 
edinimlerinden harmanlayarak, aktif 
süreçlerle birleştirerek; değer katmak, 
sinerji ve enerji yaratmak, oluşan bu sinerji 
içerisinde kurum hedefleri ve vizyonu 
doğrultusunda hareket ederek etkin ve 
başarılı bir şekilde yaratıcı rol oynamaktır.

Murat Büyükbıçakcı  / İhracat Satış Temsilcisi
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Kardeşler Yapı - TEKİRDAĞ

Ticari faaliyetlerine 1955 yılında başlayan 
Adem KOZUVA Türkiye’nin içerisinde 
bulunduğu ekonomik dengeleri iyi bir şekilde 
analiz ederek 2000’li yıllarda şirketleriyle 
katıldığı farklı sektörlerde aktif roller 
üstlenecektir.

1955 yılında Adem KOZUVA tarafından 
bakkal dükkanı işletmeciliği ile ticari 
faaliyetlerine başlayan KOZUVA ailesi bu 
tarihten itibaren çiftçilik, gıda toptancılığı, 
nakliyecilik gibi çeşitli sektörlerde başarılı bir 
şekilde hizmet vermeye devam etmiştir.

Süleyman Kozuva ve Devlet Erkanı Somali Havaalanı açılışı töreninde

1980’li yılların sonunda Türkiye’nin 
globalleşme sürecine paralel olarak Trakya 
bölgesindeki değişim potansiyelini öngören 
KOZUVA sektörel eğilimine farklı bir yön 
vererek inşaat alanında yatırım yapmaya 
başlamıştır. 1990’lı yılların başlarında yeni 
kuşağın da katılımıyla kurumsallaşma 
sürecindeki gerekli adımlar atılmış ve bu 
süreçte kurulan şirketlerimiz sonraki yıllarda 
inşaat alanında toptan ve perakende inşaat 
malzemeleri satışı konusundaki faaliyetlerini 
üst seviyelere taşıyarak yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlarda etkin roller üstlenmiştir.

21. yüzyılda değişen ihtiyaçlar ve artan talepler 
doğrultusunda gerekli teknik ve kurumsal 
modernizasyonları gerçekleştirerek faaliyetleri 
üstlenecek yeni şirketleri bünyesine katan 
KOZUVA ailesi modern konut inşasında da yaptığı 
ve yapmakta olduğu projelerle çok kısa sürede 
adından söz ettirmiştir. Grup, inşaat alanındaki 
faaliyetlerine ek olarak tekstil sektörüne de 
adım atmış, bu alanda da kısa sürede planladığı 
başarıyı yakalamış ve Dünya’nın birçok ülkesine 
ihracat yapmaya başlamıştır. Grubun yatırımını 
gerçekleştirdiği Somali Havalimanında GPD 
fotoselli ürünleri kullanılmıştır.



1993 yılında İstanbul 
Bağcılar’da, yapı malzemeleri 
satış amacıyla kurulduk. Başarılı 
bir süreci takiben mevcut 
işlerimize inşaat taahhüt işlerini 
de dahil ederek büyümeye 
devam ettik. 
17 Ağustos depremi sebebiyle 
oluşan ekonomik krizde 
inşaat bölümüne bir süre ara 
verdik. O dönemde bölgemize 
doğalgazın gelmesiyle birlikte 
çalışma portföyümüze 
doğalgaz taahhüt işini de 
katarak kurulduğumuzdan 
bu yana ilkemiz olan müşteri 
memnuniyetini esas alarak 
çalışmalarımıza devam ettik.

GPD ile tanışmamızdan 
bugüne on yılı arkamızda 
bıraktık ve GPD’nin gelişme 
ve yenileşme çalışmaları bize 
de olumlu yönde yansıdı. 
Karşılıklı anlayışla çalışmaktan 
mutluluk duyduğumuz GPD’nin 
başarılarının bize de başarı 
olarak yansıyacağı bilinciyle 
daha nice yıllar çalışmaya 
devam etmek arzusundayız.
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Aktunç Yapı - İSTANBUL

Mehmet Akpolat
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NOKTA

Akyıl End. Malz. Ltd. Şti. - KOCAELİ
Sektörün ileri gelen firmalarını da arkasına alarak 2005 yılında 
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde firmamızı kurmaya karar verdik  AKYIL 
END.MALZ.LTD.  şirketini kurarak çok kısa sürede ilerici anlayışımızın 
yanı sıra hizmetimiz, teknik bilgi ve birikimlerimiz sayesinde aranan 
firmalar arasında yerini almıştır.

AKYIL bulunduğu sektör içerisinde müşterilerinden gelen taleplere en 
iyi şekilde cevap verebilmek için, dünya çapında üretim yapan; kaliteyi 
ve fiyatı ön plana çıkarmış firmaların distribütörlüğünü ve bayiliğini 
yapmaktadır. 

Firmamız müşterilerine sağladığı teknik destek, piyasa ve pazar 
deneyimi, yerli ve yabancı ürün satış hizmetleri, kaliteli malzeme ve 
uygun fiyatlar sunması, düzenli ve zamanında ürün teslimi ile yapı 
malzemeleri sektöründe kendisine haklı bir isim edinmenin gururu 
içerisindedir.

Firma olarak, gelecek hedeflerimizi, kaliteden asla ödün vermeden, 
dürüst ve ilkeli hizmet anlayışıyla belirlemek prensibine bağlı olarak, 
inşaat, ısı, endüstri ve tesisat malzemeleri sektöründeki konumumuzu 
korumak ve daha ileriye götürmek, en önemli amaçlarımız içerisindedir.  
Bu doğrultuda, özverili ve iddialı çalışmalarımızı aralıksız olarak 
sürdürmekteyiz. ‘Referanslarımız müşterilerimizdir’ ilkesinin özünden 
hareketle, müşteri portföyümüzün kapsamını süratle genişletmekteyiz. 

Misyonumuz;
Kalite bilinci ve müşteri odaklı, pazarlama anlayışı ile teknolojiden ödün 
vermeden her zaman müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı 
hedefleyen çağdaş yönetim anlayışını benimseyerek inşaat,  tesisat ve 
hijyen malzemeleri sektöründe bir numara olmaktır.

Vizyonumuz;
Müşterilerine, pazar tecrübesi, bilgi birikimi ve üstün hizmet anlayışı ile 
teknik mekanik tesisat, ısı ve endüstri malzemeleri konusunda yardımcı 
olmaktır.

Kenan Yıldız
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Arslan Yapı - YOZGAT

1968 tarihinde Yozgat’ın Sorgun 
ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve orta 
öğrenimimi memleketim Sorgun’da 
tamamladım. 

Evli ve 3 çocuk babasıyım. Orta 
öğrenimimi tamamladıktan sonra 
inşaat sektöründe kendi adıma 
çalışmaya başladım ve 1983 – 1991 
yılları arasında Nevşehir, Ankara 
ve İstanbul’da inşaat taahhüt işleri 
yaparak, 1991 sonlarında Suudi 
Arabistan’da 6 yıl boyunca inşaat 
işleri yaparak iş hayatımı ilerlettim.

Daha sonra tekrar Sorgun’da 
kendi kurduğum firma bünyesinde 
bir çok özel ve kamuya ait inşaat 
taahhüt işleri yaptım ve firmam 
bünyesinde Etili Seramik Bölge 
Bayiliği, Uşak Seramik Bölge Bayiliği, 
ABS Alçı bayiliği, Quickshingle Bölge 
Bayiliği, GPD Batarya grubu Bölge 
Bayiliği, Polisan Boya, Florpan ve 
Sunflor Laminant Parke Bayilikleri 
bulunmaktadır. GPD Ailesi ile 
yolculuğumuz başladığından beri 
sorunsuz ilerlediği gibi bundan 
sonrasında da devamı temennimizdir.

Duran Arslan
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Sektördeki 24.yılımızı doldurmuş bir firma 
olarak GPD ailesi ile de 9 yıldır çalışmaktayız. 
GPD’nin gerek modern, estetik ve 
özgün ürünleri gerekse de teknik servis 
konusundaki duyarlılığı markayı bölgede 
etkili ve bilinir bir hale getirmiştir.

Ayrıca şirketimizde ana bayilik olarak E.C.A, 
Turkuaz, Duyar ve Hakan Plastik  gibi büyük 
firmalarla da müşterilerimize hizmet vererek 
emin adımlarla yolumuza devam etmekteyiz. 
Bölgede büyüyen inşaat sektörüyle  paralel 
gelişen tecrübeli kadromuzla  işlerimizi daha 
temiz ve zamanında yaparak müşterilerimizin 
memnuniyetini  en üst seviye de  tutarak 
büyümeye devam edeceğiz.

Bulsan Yapı - DİYARBAKIR

Mehmet Bulut ve Bulsan ekibi

Murat Bulut ve Orhan abay 
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Doruk Yapı - BALIKESİR

Uzun yıllara dayanan sektörel tecrübemizi, 
bilgi birikimimizi, kendi adımıza sizlerle 
paylaşmak üzere 2011 yılında, şirketimiz 
Doruk Yapı Grup’ u kurduk. Şirketimiz 
kuruluşundan bu yana, müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına en uygun fiyatlı ürünler ve 
kaliteli hizmet sunumunu yapmaya gayret 
etmekteyiz.

Temel ilkemiz; müşterilerimize “Optimum 
fayda” sağlamaktır. Bunu; doğru ürün, 
doğru fiyat ve doğru sonuç olarak 
açıklayabiliriz. Sunduğumuz ürünlerin 
kalite ve marka değerlerinin, kullanılacak 

Doruk Yapı Çalışma Ekibi

yapılara da “Farklılık” ve “Değer” 
katacağını düşünüyoruz ve bunu yaşayarak 
görüyoruz. Bu bağlamda şirketimizi ve 
ürün portföyümüzü sürekli ama istikrarlı bir 
şekilde yenilemeye çalışıyoruz.  
Ülkemizde en çok bilinen seramik 
markalarından Çanakkale Seramik, Kütahya 
Seramik, Graniser, Akgün Seramik gibi 
markaların yanı sıra Armatür sektöründe 
daima kendini yenileyen kurumsal anlayışa 
sahip  GPD Armatür firmasının da ana 
bayiliğini bölgede yapmaktan gurur 
duyuyoruz. Ürünlerine inandığımız ve 
satışını yaparken keyif aldığımız  diğer 

çözüm ortaklarımız  HÜPPE,  Cerastyle, Goccia, 
Dominox, Lenova, Smart Stone ve Base Dekor 
gibi  yüksek standartları olan estetik ve  ileri 
teknoloji ürünlerini de müşterilerimizin beğenisine 
sunuyoruz.

İlkemiz; yapı sektöründeki hızlı değişim ve 
gelişmeleri müşterilerimize en yenilikçi, en 
fonksiyonel, en kaliteli ürünleri doğru fiyat ve 
süreklilik arz eden hizmet anlayışımızla sunmaktır.

Vizyonumuz; yeniliğe açık olarak  farklılık 
yaratmak, klasik ticareti “ Kalite Yönetimi” ile 
geliştirmektir.
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Yücesoy Seramik - MERSİN 

Mehmet Yücesoy

Yücesoy Seramik Çalışma Ekibi

Yücesoy olarak, bugün bölgemizde en 
saygın, güvenilir ve kurumsal bir firma olarak 
tanınmamızın sebebi, insana duyduğumuz 
saygıyı ve güveni her zaman birinci sırada 
tutmamızdır. 

1982 yılında genç, dinamik ve vizyon sahibi 
bir kadro ile sektör de hizmet vermeye 
başlayan Yücesoy 1988 yılında sektördeki 
bazı eksiklikleri ve ihtiyaçları görmüş, müşteri 

memnuniyeti ve sürekliliği için yeni girişimlere 
ve yatırımlara ihtiyaç duymuştur. Bu sebeple 
1996 yılından itibaren, seramik, vitrifiye ve 
Laminat Parke sektörünün öncü firmalarıyla 
çalışmaya başlamıştır. Bu sektörde bölgesinin 
en iyi hizmet sunan firması olarak büyük 
başarılara imza atmış ve bu başarısı çeşitli 
ulusal ödüllerle taçlandırılmıştır. Yücesoy 
bölgesinde ki hızlı büyüme ve kalkınma 
hamlelerini doğru yaparak hizmet sektörünü 

genişletmiş, bu 
nedenle İnşaat 
Turizm ve Mobilya 
sektöründe de 
büyük yatırımlarla 

hizmet vermeye başlamıştır. Bu alanda 
yaptığı projelerle bölgesinin en üretken 
kuruluşu olduğunu tekrar vurgulamıştır. 
Bugün, Mersin ve Gaziantep başta olmak 
üzere, açtığı şubelerle bölgenin en saygın 
firmaları arasında yer almayı başarmıştır. 

Yücesoy’a göre; mekânlar ve yaşam alanları 
fiziksel özellikleriyle ve kültürel donanımları 
ile bir bütün olarak ele alınmalı. İnsanlarla 
iletişime, yeni fikirleri denemeye, mekânsal 
tatmine ve kalıcı olana odaklanıyoruz. Bu 
anlayışın bizim için çıkış noktası, yaşama 
kültürünü üreten insana duyulan saygıdır. 
Yücesoy olarak bütün kadromuzla bu inancı 
ve ruhu taşımaktayız. Çok iyi biliyoruz ki 
hangi sektörde hizmet verirsek verelim 
insana duyduğumuz bu saygı ve güven bizi 
her zaman en üst sıralara taşıyacaktır.  
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Gıda zehirlenmesi bakteri, parazit, virüs veya toksinlerin 
bulunduğu su ya da yiyeceklerin tüketilmesi nedeniyle 

olur. Gıda zehirlenmelerinin büyük çoğunluğuna bakteriler 
(Staphylococcus ve E.Coli) yol açmaktadır.

Tek bir kişide veya aynı bozulmuş gıdayı tüketen bir grubun tamamında 
görülebilen gıda zehirlenmesinin belirtileri yemekten 2-6 saat sonra ortaya çıkabilir. 
Zehirlenme belirtilerinin ortaya çıkma süresi zehirlenmenin nedenine bağlı olarak 
değişebilir. Mide krampları, ishal ve kusma gıda zehirlenmesinin en sık görülen 
belirtileridir. Bu belirtilere ateş, ürperti, baş ağrısı ve halsizlik eşlik edebilir.
 
Gıda Zehirlenmesi Belirtileri ve Nedenleri
Bazı durumlarda gıda zehirlenmesi belirtilerinin görülmesi 1-3 gün arasını bulabilir. 
Belirtilerin yemekten 2 saat veya 3 gün sonra görülmesi bakterinin türüne, bozulmuş 
gıdadan ne kadar yendiğine, zehirlenen kişinin genel sağlığına bağlıdır. Bozulmuş 
(bakteri, virüs veya parazit taşıyan) gıda tüketildikten bir süre sonra mide bulantısı 
başlar. Bu sırada giderek şiddetlenen mide krampları yaşanabilir.Zaman geçtikçe 
kusma ve ishal görülür. Dışkı kanlı olabilir ve bu durumda vakit kaybetmeden bir sağlık 
kuruluşuna gidilmelidir. Kusma genellikle 1-2 gün devam eder ancak bazen bundan 
daha uzun sürebilmektedir. İshal ise 2-3 gün devam eder. Mide krampları ve genel 
olarak mide rahatsızlığı 1 hafta boyunca sürer. Gıda zehirlenmesinde mide kramplarına 
iştah kaybı, 38 derece veya üzerinde yüksek ateş, ürpertiler, kas ağrıları ve yoğun bir 
halsizlik eşlik edebilir.

Zehirlenmelerin büyük çoğunluğunda belirtiler 1-2 gün içinde hafiflemektedir ancak 
kusma 2 günden uzun süredir devam ediyorsa ve kanla birlikte geliyorsa, dışkıda kan 
varsa, çift görme yaşanıyorsa, konuşma bozukluğu görülüyorsa hasta hemen bir sağlık 
kuruluşuna götürülmelidir. İshal hastanın vücudunun ileri derece susuz kalmasına 
yol açabilir. Ağız kuruluğu, gözlerin içeri çökmesi, idrara çıkamama veya az miktarda 
koyu renkli ve kokulu idrar çıkarma ciddi susuzluk belirtileridir.Bu gibi bir durumda 
profesyonel yardım almak en doğru ve güvenli seçimdir.
 
Gıda Zehirlenmesi Riskini Artıran Faktörler
• Bakteriyle temas eden et ve tavuk ürünleri.
• Kümes hayvanlarının, kırmızı etin iyi pişirilmemesi.
• Pişmiş yemeklerin 1 saatten uzun süre dışarıda bekletilmesi.
• Kusma ve ishal gibi belirtiler gösteren biriyle yemeklerin paylaşılması.
• Uzun süre buzdolabı dışında bekletilen süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi.
• Dondurulmuş gıdaların soğuk zincirin bozulmasından sonra tüketilmesi.
• Çiğ balık ve çiğ istiridye.
• İyi yıkanmayan sebze ve meyveler.
• Pastörize edilmemiş süt ürünleri ve meyve suları.
• Bozuk yumurta.
• Kaynağı belli olmayan sular.

Gıda Zehirlenmesi Çeşitleri
Zehirlenmeye neden olan gıdanın bozulması üretim, yetiştirme, işleme, depolama, 
taşınma veya hazırlanma süreçlerinin herhangi birinde meydana gelebilir. Bazı 
durumlarda zararlı organizmalar yüzeyde bulunur ve bir gıda ürününden diğerine 
geçebilir. Gıda zehirlenmesinin şiddeti gıdanın bozulmasına yol açan bakteri, virüs ve 
parazit türüne göre değişmektedir.

GIDA ZEHİRLENMESİ

Gıda Zehirlenmesi Teşhisi Nasıl Konur?
Eğer gözle görülen belirtiler tam olarak gıda zehirlenmesini işaret etmiyorsa ve doktor 
teşhis konusunda daha net bir bilgi istiyorsa dışkı test edilir. Dışkı testinde dışkıda kan 
bulunup bulunmadığına bakılır ve zehirlenmeye neden olan bakteri tespit edilebilir. 
Zehirlenmenin bakteri nedeniyle mi yoksa başka bir sebeple mi olup olmadığının 
belirlenebilmesi için kan testi yapılabilir.

Gıda Zehirlenmesi Tedavisi
Sık görülen gıda zehirlenmesi türlerinin çoğunda 24-48 saat içinde zehirlenmenin 
neden olduğu belirtiler hafiflemektedir. Ancak bazı gıda zehirlenmelerinin ciddi 
komplikasyonlara neden olabileceği unutulmamalı ve belirtiler hafiflemiyorsa, 
şiddetleniyorsa, dışkıda kan görülüyorsa, ishal 5 günden uzun (çocuklarda 2 gün) 
sürdüyse, baş dönmesi varsa, ateş varsa ve kusma 2 günden uzun sürdüyse, vakit 
kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna gidilmeli ve profesyonel yardım alınmalıdır.Özellikle 
kanlı ishal ve yüksek ateş durumunda bir doktora danışmadan kendi kendinize ilaç 
almayın. Gıda zehirlenmesi tedavisinde amaç ishal, mide krampları, kusma gibi belirtilerin 
kontrol altına alınmasıdır. Gıda zehirlenmesi yaşıyorsanız mutlaka içtiğiniz su miktarını 
artırın ve dinlenin. İçilen suyun ishal nedeniyle hemen vücuttan atılması durumunda 
damar yoluyla serum tedavisi gerekebilir.

Zehirlenmenin etkisi ve iyileşme süresi yine nedenine bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Campylobacter Bakterisinin Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Belirtiler 2-5 gün arasında ortaya çıkabilir. 
Et ve kümes hayvanlarının işlenmesi sırasında hayvan dışkısının etle temas etmesi nedeniyle görülür. Bu 
bakteri su veya pastörize edilmemiş süt yoluyla da vücuda girebilir.

Clostridium Botulinum Bakterisinin Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Belirtiler 12-72 saat arasında 
ortaya çıkar. Doğru olarak konserve yapılmamış gıdalar, tuzlu ve isli balıklar, alüminyum folyoda pişirilmiş 
patates ve uzun süre sıcakta beklemiş gıdalarla vücuda girer.

Clostridium Perfringens Bakterisinin Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Zehirlenmenin belirtileri 8-16 
saat arasında ortaya çıkar. Genellikle iyi pişirilmemiş ve çok yavaş soğumaya bırakılmış gıdalarla bulaşır.

Escherichia Coli Bakterisinin Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Belirtiler 1-8 gün arasında görülmeye 
başlar. Etin mezbahada kesimi sırasında hayvan dışkısıyla temas etmesiyle yayılır. Pastörize edilmemiş süt, 
su ve bazı sebzeler bu bakteriyi taşıyabilir.

Giardia Lamblia Parazitinin Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Belirtilerin ortaya çıkması 1-2 haftayı 
bulabilir. Bu parazit genellikle insandan gıdaya geçer. Hazır et ürünleri ve suda bulunabilir.

Listeria Bakterisinin Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Belirtileri 9-48 saat arasında ortaya çıkar. Sosis, 
pastörize edilmemiş süt ve peynir, yıkanmamış sebzeler ve et yemekleri ile vücuda girebilir. Gıdalara 
toprak ve su yoluyla bulaşabilir.

Noroviruses Virüsünün Neden Olduğu Gıda Zehirlenmesi: Belirtilerin ortaya çıkması 12-48 saati bulabilir. 
Yemeye hazır deniz kabuklularıyla vücuda girer. İnsandan gıdaya geçebilen bir virüstür.Yukarıdaki bakteri, 
parazit ve virüsler gıda zehirlenmesinin başlıca nedenidir ancak sayıları bu kadarla sınırlı değildir. 13’ten 
fazla bakteri, virüs ve parazitin gıda zehirlenmesine yol açtığı bilinmektedir.
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MAR 70 - ESPİNA ARITMA 
ÇIKIŞLI EVİYE BATARYASI
Günümüzde içilebilir su kaynakları giderek tükeniyor. 
Evlerimizde ise bu ihtiyacı karşılamak için arıtma cihazları 
yaygınlaşmakta. GPD evlerde, genel ihtiyaç alanlarında 
kullanılmak üzere arıtılmış suyu normal şebeke suyu 
ile karıştırmadan akışı sağlayan yeni nesil Espina 
Eviye Bataryası ile çözüm ortağı oluyor... Herhangi bir 
firmadan temin ettiğiniz su arıtma sistemi ile rahatça 
kullanabileceğiniz bu ürün özel tasarımı sayesinde 
içilebilir arıtılmış su ile şebeke suyunu ayrı kanallardan size 
sunarken, dakikada max.8 lt su akışı ile de cebinizi koruyor..

· 8 lt / dk su akışı ile su tasarrufu
· Hem eviye bataryası hem arıtma bataryası kullanım özelliği
( küçük kol arıtmayı büyük kol şebeke suyunu idare eder )
· Arıtma kolunda 90° seramik salmastra ile rahat kullanım

MAR70 
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Şebeke Suyu Akışı Arıtma Suyu Akışı
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Santorini
Balayı seçimlerinde en çok tercih edilen adalardan 
birisidir. Adanın tamamı turizm üzerine kuruludur. Her yıl 
1 milyon turist Santorini kraterini görmek için bu adaya 
gelir. Santorini yunan adaları içinde balayı tatili için tercih 
edilen en popüler adadır. Balayı çiftleri kraterin müthiş 
gün batımı manzarası eşliğinde nikahlarını yaparak 
unutulmaz bir balayı tatili geçirirler.

Binlerce yıl önce volkanik bir patlama sonucu oluşan 
krater adanın turizmde en çok tercih edilen yer olmasına 
sebep olmuştur. Adanın bu krater görünümü hilale 
benzediğinden mistik ve güzel bir tatil keyfi yaşamak 
isteyenler için Santorini adası 1 numaralı seçenektir. 
Aynı zamanda mitolojik bir tarihe sahip olan Santorini 
Adası’nda bazı arkeologlar tarafından bir zamanlar 
Atlantislilerin yaşadığı düşünülmüştür.
Santorini adasında dilerseniz limandan kalkan botlarla 
kraterin ortasında bulunan adalara giderek turlara 
katılabilirsiniz. Adalarda şifalı olarak bilinen sular 

YUNAN ADALARI
Ege’nin İNCİLERİ

bulunmaktadır. Bu sularda yüzebilir ve dinlenebilirsiniz. 
Adanın bir simgesi haline gelen eşek taksiler ile 
yolculuk yapmayı ihmal etmeyin. Santorini Adası 
şarapları ile ünlüdür. Buradaki bağ sahipleri cüzi bir 
ücret karşılığında mezede sunarak şaraplarını tattırma 
fırsatını verir. Adada yemek zevkini müthiş bir görünüme 
sahip krater manzarası eşliğinde bir restoranda 
yaşayabilirsiniz. Ayrıca Santorini Adası gece hayatında 
Mykonos Adasından bir sonraki duraktır. Birbirlerine 
kısa mesafeler uzaklığındaki eğlence mekânlarında 
güzel vakit geçirmenize olanak tanır. Santorini balayı, 
tatil, eğence, gezi, yemek, romantizm, tur ve gezi gibi 
aktiviteleri yaşayabileceğiniz en popüler Yunan adasıdır.

Girit
Yunanistan’ın en popüler turizm bölgelerinden biridir. 
Girit’te turizm Yunanistan genelinden de daha hızlı 
gelişmektedir. Avrupa, Asya ve Afrika’nın kesiştiği 
noktada bulunan ada, Akdeniz’deki beşinci büyük 
adası; ayrıca Avrupa kıtasının en güney ucu. Adanın 

kuzey kıyıları güneye oranla daha çok gelişmiş. Kıyıdaki 
kimi köylere deniz yoluyla ulaşılıyor. Ama adanın her 
tarafında, sahilden birkaç kilometre içeri girdiğinizde 
sessizlik ve huzur bulabiliyorsunuz. Batı Rönesans ile 
beraber Yunan düşüncesini keşfettikten sonra Yunan 
uygarlığı üzerine bir çok araştırmalar yapılmış, 19. 
yy’dan sonra da sistemli kazılara başlanmıştı. Ancak Girit 
ve çevresi on dokuzuncu yüzyılın sonuna kadar ihmal 
edilmişti. Oysa Yunan kültürüne etki eden en büyük 
merkezlerden biri Girit adası idi.

Bir zamanlar aslanlarla korunan Girit Limanı’ndan 
Minoan uygarlığının başkenti ve mitolojik Minotaur’a ev 
sahipliği yapmış, orijinal labirentin temeli sayılan Knossos 
Sarayı’na ulaşılır. Rehberiniz eşliğinde Minos Kralı’nın 
sarayının kazılarak kısmen restore edilmiş bölümünü 
ve çevresini gezebilirsiniz. En büyük yerleşim yeri olarak 
bilinen Knossos’ta binalar birbirlerine renkli mozaiklerle 
süslü seremoni merdivenleri ile bağlı. Kral Sarayı’nda 
bulunan su mermerinden yapılma taht, zambalar ve 
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mitolojik kuş resimleri ile süslü Kral Meclisini, labirent 
efsanesini anımsatan yunus balıkları ile süslü duvarı ile 
Kraliçe’nin dairesini görebilirsiniz.

Mikonos
En çok ziyaret edilen ve en pahalı Yunan adası. Tüm 
Ege Denizi’ndeki en hareketli gece hayatı yaz sezonu 
boyunca burada yaşanır. Ada’nın asıl müdavimlerini 
ise dünya jet sosyetesi oluşturur. Mikonos denince akla 
çılgın gece hayatı, sabaha kadar devam eden eğlenceler 
ve genç çiftler gelir. Adanın seksi olarak tanınmasının 
nedeni, her konuda özgürlüğün sınırsızca yaşanması... 
Mikonos gece hayatı söz konusu olduğunda bir numara. 
Gece kulüplerinin çoğu merkezde, genelde herkes 
sokaklarda içki içiyor, çünkü kulüpler hayli küçük. 
Little Venice’deki barlar hayli ünlü. Çılgın, uçuk-kaçık 
eğlenceler sınır tanımaz ve sabaha kadar sürer. Ada aynı 
zamanda dünyaca ünlü bir gay cenneti olduğundan 
özel gay barları, club ve diskolarının sayısı oldukça fazla. 
Ancak bu Mykonos’ta sadece gay nüfus olduğunu 
göstermez. Ada her yaz sezonunda dünyanın dört bir 
yanından tatile gelen çiftlerle dolup taşar. Mikonos’ta 
eğlenceler plajlarda başlıyor... Böylesine küçük bir 
adada sayıları onbeşi bulan plajlar Mikonos’un bir 
tatil adası olduğunu gösteriyor. Mikonos limanına en 
yakın olanlar Malalianos ve kalabalık Tourlos plajlarıdır. 
En iyileri ise Paradise, Super Paradise, Agrari ve Elia... 
Super Paradise’ın çıplaklar kampı olduğunu hatırlatalım. 
Gündüz deniz, gece eğlence arayanların tek adresi 
Paradise plajı.... Daha çok gençler için ideal bir yer olsa 
da, adaya gelen her yaşta çiftin mutlaka uğradığı bir yer. 
Plajın özelliği özel konsept partiler... En sevilen parti de 
Bubbles. Çılgın eğlencelerden yorulanlar sakin bir plaj 
olan Elia’yı deneyebilir.

Symi
Türkiye’de yabancı damat dizisi ile ün yapan Symi adası 
yunan adaları içinde en romantik olanlarındandır. Symi 
Neoklasik evleri ile şirin ve benzersiz bir adadır. Symi 
Adasının başkenti Yialos’dur... Adada inzivaya çekilen 
keşişlerin manastırlarının bulunduğu tenha koylar, küçük 
tarım alanları, vadilerde zeytinlikler. Symi Adasında 
ayrıca bir çok taverna bulunmaktadır. Birbirinden güzel 
plajları bulunan Symi adasında dar patikalar sizleri 
tarihin derinliklerine götürmektedir.Osmanlı döneminde 
Sömbeki olarak adlandırılmıştır. Rodos Adasının 41 
Km kuzeyindedir. 57 km² yüzölçümü bulunan Symi 
Adası’nda halk balıkçılık, ticaret ve turizm ile geçinir...
Süngerciliktede ada başka bir ün salmıştır. Uzun yıllar 
Osmanlı İmparatorluğunun hükümranlığında bulnanan 
Symi Adası 1912 yılında İtalyanlar adaya yerleşmiş 
ve 1923 yılında yasal olarak İtalyanların yönetimine 
girmiştir. 1948 yılında ise Yunanistan’a tekrar katılmıştır. 
Son yıllarda ada yabancıların yerleşmeye geldikleri bir 
cennete dönüşmüştür...Tatil ve gezi gibi aktiviteler için 
oldukça iyi bir adadır.
 
Rodos
On iki Ada’nın yönetim merkezi ve en büyüğü olan 
Rodos, çevresini saran kumsalları, yürüyüş yolları ve 
canlı gece hayatıyla herkesi büyüler. Faliraki, Lindos, 
Koskinoi,Embonas, Afandou görülmesi gereken 
yerlerindendir. Hemen girişindeki görkemli kalesi ve 
meşhur Rodos Şövalyeleri hikayeleriyle, Yunanistan 
Turizminin gözbebeğidir. Kentin batı kıyısı hareketli 
sokakları, kalabalık kumsallarıyla turistlerin en çok 
rağbet ettiği bölgedir. Rodos’un öyküsü şu şekilde 
anlatılır; Rodos’un Lindos şehrinden heykeltraş Khares 
M.Ö., 280/281 Dor’ların adayı Makedonya’lıların uzun 
süren kuşatmalarından kurtarması şerefine limanının 
girişine 32 metre yüksekliğinde tunç bir heykel inşa 

eder. Heykel, ilahları Hellios’a ithaf edilir ve her yıl yapılan 
kutlamalarda, bu anıtın önünden dört atlı bir araba denize 
bırakılır. Rodos’lular, ilahları olan Hellios’un bu arabayla her 
yıl dünyanın dört bir yanını dolaştığına inanmaktadırlar. 
Rodos Heykeli, dünyanın yedi harikası içine dahil edilir ama 
ömrü kısa olur. Elinde bir meşale bulunan heykel yaklaşık 50 
yıl sonra büyük bir deprem (M.Ö.223) neticesinde devrilir, 
653 yılında Rodos’a giren Araplar tarafından da parçalanarak 
hurda haline getirilip paraya dönüştürülür. Merkeze gitmek 
için kalenin içinden geçiliyor. Her şey çok iyi korunmuş. 
Osmanlı’nın izleri görülmeye değer. Apollon Tapınağı, 
antik tiyatro, kilise ve saraylarıyla antik Yunanistan’a ve Ege 
özelliklerine göndermeler yapmak için en uygun yerlerden.
 
Kos
12 yunan adaları grubunun en büyük iki adasından biri 
olan Kos Adası, Türkiye’ye en yakın adadır. Kos’a ulaşım 
Bodrum’dan feribot ile sadece 5 dakika sürmektedir. Kos 
Adası’nda ortalama 30000 kişi yaşıyor. Adanın en önemli 
gelir kaynağı turizm’dir. Tarım adada en önemli iştir. Mısır 
üzüm, Buğday incir, zeytin, badem ve domates gibi ürünler 
yetiştirilir. Aynı zamanda adada şarap da üretilmektedir. Kos 
Adası antik ve tarihi kalıntıları ile ünlüdür. Kos Adası’nın 
en ünlü mekanı olan Kos kasabası Hipokrat Ağacı, beyaz 
badanalı evleri ve barlar sokağı ile tanınmaktadır. Buralarda 
hotel, restaurant ve gece kulüpleri bulunur. Hipokrat Ağacı, 
hekim Hipokrat’ın simgesidir ve bu ağaç Kos Kasabası’nın 
merkezinde olup dünyaca ünlüdür.

Eğer dalmak için adaya gidiyorsanız adanın kültürel ve doğal 
güzelliklerini gördükten sonra yüzme ve dalış noktalarında 
hocalar eşliğinde dalış yaparak tatilinizi daha da güzel hale 
getirebilirsiniz. Kos Adası’nda yüzme ve dalış kulüpleri 
bulunur. Bu kurslarda kısa dalış ver yüzme dersleri alarak 
deniz altındaki dünyanın ayrı güzelliklerini de görme fırsatı 
bulabilirsiniz. Kos adası sörf yapanlar için çok ideal bir 
yerdir. Değişik zorluk derecesinde rüzgar alan adanın bazı 
bölümlerinde sörf eğitimi ve sörf okulları bulunur. Yunan 
Adaları’nda tatil yapmayı veya eşinizle balayı tatili geçirmeyi 
düşünüyorsanız en gözde turizm cennetlerinden biri olan 
Kos Adası’nı tercih edebilirsiniz. 
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BUZUL GÖLLERİ

Buzul gölü, buzul aşındırmasıyla oluşan sirk adı 
verilen çanaklarda oluşan göllerdir. Son Buz 
Çağı sonlarında, yaklaşık 10,000 yıl önce eriyen 
buzullar sebebiyle oluşmaya başlayan coğrafi 
çöküntülerin eriyen mineraller, çökeltiler ve su 
ile dolması sonucu buzul gölü oluşmaktadır. Bu 
tür göller aynı zamanda Çanak Göl olarak da 
nitelendirilmektedir. Türkiye’deki buzul gölleri, 
Kuaterner zamanının Pleistosen döneminde 
oluşan buzul çağında Anadolu’nun yüksek 
dağlarında oluşmuş buzul gölleridir. Buzullaşma 
şekilleri genel olarak üç gurupta incelenir: 1.Toros 
Dağları, 2.Doğu Karadeniz Dağları, 3.Volkanlar ve 
diğer dağlar
 
Uludağ buzul gölleri
Uludağ (2543 m) geç Kuaterner buzullaşmasına 
uğrayan dağlarımızdandır. Beş göl üzerinde 
yapılan bir araştırmaya göre[; göl yüzey sıcaklıkları 
Temmuz ayında 4.8°C ile 14,5°C arasında, 
Ağustos ayında 15,7°C ile 23°C arasındadır.
Uludağ’da 7 buzul gölü bulunur; Kilimli göl (2330 
m), Karagöl (2270 m), Buzlu göl (2390 m), Aynalı 
Göl (2310), Heybeli Göl (2410 m), Koğukdere 
Gölü, Çayırlıdere Gölü.

• Karagöl: Rakımı 2270 m olan göl daire 
şekillidir. Güneyindeki Karatepe’den (2550 
m) adını alır. Gölü çevreleyen sirk duvarlarının 
yüksekliği 300 m’yi bulmaktadır. Önünde 10 m 
yüksekliğinde moren setti olan göl kuzeydoğuya 
bakmaktadır. Seddin altından göl suları 
sızmaktadır. İçme suyu bulunmadığı ve fazla 
güneş almadığından kamp için önerilmemektedir.

• Kilimli Göl: Zirvenin hemen altında bulunan 
göle dipsiz göl de denilmektedir.Karagölün 
doğu komşusudur. 2330 m rakıma sahip gölün 
önünü 20 m yüksekliğinde moren deposu 
kapatırDerinliği 4,5 m olan gölün dibi bitki 
örtüsünden dolayı yeşil görünür. Çevresi piknik 
alanı ve kamp yeri olarak kullanılır

• Aynalıgöl: En yüksek zirve olan Karatepenin 
(2550 m) kuzey yamaçlarında bulunur. Kuzey 
doğuya bakan at nalı şeklindedir. Çapı 500 m 
olan gölün üç yanı dik duvar şeklindedir. İyi güneş 
alır ve ışınlar yansıma yaptığından bu ismi almıştır. 
Daha çok yabancı dağcılar tarafından tercih 
edilmektedir

• Heybeli Göl yazın kurumakta ve plato 
görünümü almaktadır

• Koğukdere Gölü ve Çayırlıdere Gölü, 
Uludağın kuzeybatı yamacında bulunurlar ve 
yazın kururlar

• Buzlugöl: Aynalıgöl yakınlarında dairevi ve 
dik kenarlıdır. Kilimli gölün doğusundaki küçük 
tepenin arkasında bulunur. Ağustos ayına kadar 
üzerinde buz kütleleri bulunur

Kaçkar Dağları buzul gölleri
Üzerinde güncel buzullarında bulunduğu Kaçkar 
dağlarında, 100 kadar buzul gölü bulunmaktadır

• Büyük Deniz Gölü: Denizden yüksekliği 3375 
m, alanı 750 m² ile Kaçkarların en büyük buzul 
gölüdür.Çapı yaklaşık 150 m, derinliği 60 m’dir[. 
On ay boyunca yüzeyi buzla kaplı olan gölde 
buz tabakası 17-25 Temmuz arasında erimeye 
başlar.Kaçkarların zirvesine çıkış yolu üzerinde 
bulunduğundan yaz mevsiminde dağcıların uğrak 
yeridir. Yusufeli ilçesi, Yaylalar Köyünün Olgunlar 
Mahallesinden 5-6 saat yürüme ile ulaşılmaktadır.
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• Karadeniz Gölü: Çeymakçur buzul vadisinde 
yer almaktadır. Ayder Yaylasından 2 saat yürüyüş 
mesafesinde, 2800 m rakımdadır.

• Yedigöller: Kaçkar Dağlarının güney batısında 
Verçenik Dağları üzerinde 3100 m yükseklikte 
bulunurlar. Erzurum-Rize sınırında Çayırözü 
alanında yer alır. İspir sınırlarında bazıları çok küçük 
10 gölden oluşur. Çayırözü köyünden 21 km’lik 
stabilize yolun sonundan 1-2 saatlik yürüyüşle 
ulaşılmaktadır. Göl bölgesinin kuzeyinde Anzer ve 
Cimil yaylaları bulunur.İspir Belediyesi alana beton 
merdiven yaptırması tartışılmış, merdivenleri yıkan 
köylüler yargılanmıştır.

• Karagöl: Kaçkar Dağlarının doğu kesimi olan 
Altıparmak Dağları üzerinde bulunan 14 buzul 
gölünün en büyüğüdür. 130 m genişlik, 230 m 
uzunluk, 7 m derinliğe sahiptir

• Kapılı Göller: Verçenik Dağlarının eteklerinde, 
birbirine bağlı olan iki göl şeklindedir. Verçenik 
Yaylasından sonra 2-3 saatlik yürüyüş yolundadır. 
Erzurum-Rize arasında dağların zirvelerindeki geçitlere 
kapı adı verilmesi nedeniyle bu isimle anılırlar.

• At Göl: Verçenik Yaylası ile Kapılı Göller 
arasındadır. Gölden Verçenik Deresi doğar. 
Buzul gölleri yüksekliklerinden dolayı fazla canlı 
yaşamaz, fakat At Gölüne bırakılanlar yaşamıştır 
ve gölde alabalık bulunur

• Tatos Gölleri (Sulak Göller): Birbirine bağı üç 
göl halinde 2900 m yükseklikte, Tatos Dağının 
yamaçlarında bulunur. Verçenik yaylasından 3 
saatlik yürüyüşle ulaşılmaktadır

• Salar Gölü: Çapans Dağları üzerinde 
Çermeniman buzul vadisinde bulunur. Salır 
gediğinin alt tarafında yer alıp, uzunluğu 500 
m’dir. Buzul vadisi içinde Salar Gölü ile beraber 
Cin Gölü ve Kubbeli Göl de bulunur.

• Cin Gölü: Çapans Dağları, Çermeniman buzul 
vadisinde bulunur. Batıya dönük yamaçlarda asılı 
vadi içinde yer alır. Suları Ziyaret Deresini besler

• Şefkar Buzul gölleri: Çapans dağları üzerinde, 
Sarpinovit Buzul Vadisi içinde yer alan, taban 
yüksekliği 3100 m ile 3150 m arasında değişen 
sirklerin içinde bulunurlar

• Şeytan Gölü: Çapans Dağlarında, Kuruyatak 
buzul vadisi içinde yüksek alanlarda sirklerde buzul 
gölleri oluşmuştur. Şeytan Gölü, Çürük Göl ve 
Çikrik Gölleri bunlardandır. Kuzeyinde 3000 m’nin 
üzerinde piramidal konik tepesi ile Şeytan gölü ilgi 
çekmektedir

• Musa Gölü: Verçenik Dağı, Cimil vadisi içerisinde, 
3035 m rakımda, 200 m çapında buzul gölüdür. 
Gölden çıkan sular Çatak Deresine dökülür.

Bolkar Dağları buzul gölleri
Bolkar Dağlarında derin sirk çukurlukları var 
olmasına rağmen, Kaçkar Dağları kadar buzul gölü 
oluşmamıştır. Bunun temel sebebi kireçtaşından 
(kalker) oluşan arazinin düdenler aracılığı ile suları yer 
altına boşaltması ve göl oluşumunu engellemesidir.

• Çiniligöl: 2690 m yükseklikte yer alır. Karagöl 
yakınındaki geçitten geçilerek 15-20 dakikada 
ulaşılır. Bolkar Dağları göllerine çıkmak için Adana, 
Pozantı ilçesi, Darboğaz köyü uygundur[. Göl tek 
nokta endemik bir tür olan Toros kurbağasının 
yaşam alanıdır.

• Karagöl: Bolkar Dağları üzerinde 2650 m 
yüksekte yer alır. Gölde endemik bir tür olan Toros 
kurbağası (Rana Holtzi) yaşar. Göle kadar uzatılan 
yol kirlenmenin hızlanmasına neden olmuştur. Niğde 
ili, Ulukışla ilçesi, Maden köyü sınırlarında yer alır. 
Uzunluğu 450 m, genişliği 175 m, derinliği 12 m, 
alanı 60 hektardır. 5-6 ay boyunca buz tutan gölün 
sularının Ekim ayı sıcaklığı 6°C, Temmuzda 9°C’dir

• Yazıgöl: Yazıgöl, Mersin ili Çamlıyayla ilçesi 
sınırlarında olan, 2730 metre yükseltide Bolkar 
Dağları üzerindeki 1500m² alana sahip buzul 
göllerinden biridir. Bolkarların güneye bakan 
yamacında doğu-batı uzanışlı, Yazıgöl buzul vadisi 
içinde yer alır. Vadinin içerisinden geçtiği Yazıgöl 
Yaylasında 35-40 yaylacı yazın hayvancılık yaparlar

• Eğrigöl: Bolkar Dağlarında 2750 m yüksekliktedir. 
Yazıgöl’den 1,5 saat yürüme mesafesinde bulunur.
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KÜREK
Kürek, insanoğlunun denizler ve akarsularla basit araçlar kullanarak mücadelesini temel alan spor dalıdır. 
Kürek sporu, sporcuların birbirleri ile rekabet ederek göl,nehir ve denizde, kürekler vasıtası ile hareketin 
sağlandığı özel olarak üretilmiş tekneler ile gerçekleştirilen bir takım sporudur.
İlk kez Romalılar ve Eski Mısırlılar tarafından kullanılmış olan küreğin tarihçesi, MÖ 25. yüzyıla kadar 
inmektedir. Kullanıldığı ilk bölgeler ise, Akdeniz ve Nil Nehri çevreleridir. Asur ve Mısırlılar’dan kalan 
kabartmalarda üç kürekçili sandallar görülmektedir. Vikingler ise kürekle dünyayı ilk kez dolaşanlar 
olurken Ming Hanedanı döneminde aynı şeyi Çinliler tekrarlamışlardır.
Kürek, insanoğlunun denizlere açılmasıyla birlikte ulaşımın önemli bir parçası durumuna gelirken 
tüccarlar, balina avcıları, balıkçılar ve kılavuzlar geçimlerini sağlamak için kürekten yararlandılar. Eski 
Çağ’ın üç sıra kürekli gemileri yerini zamanla yalnızca rüzgara bağlı kalmamak için yapılan kadırgalara 
bıraktı. Boyları 35 metreye ulaşan bu gemiler, her oturağında üç kişi bulunan ve her biri tek bir kürek 
kullanan 150 kürekçi (galiot) tarafından yürütüldü. 16. yüzyılda kürekli teknelerle bulunan yolcuların 
kendi aralarında bahse girmeleriyle de yeni bir spor dalı olarak kürek sporunun temelleri atıldı.

1715’te İngiltere’de, kayıkçıların kendi aralarında düzenlemiş oldukları “Doggetts Coat Badge” yarışı 
modern anlamda yapılmış olan ilk kürek yarışı oldu. Amatör bir spor niteliğinde olan ilk kürek yarışları 
ve kuralları ise, 1829’da İngiltere’de Oxford ve Cambridge üniversiteleri arasında, 1851’de ABD’de 
Harward ile Yale Üniversiteleri arasında düzenlendi. Bacakları itmek suretiyle güç kazanılmasını sağlayan 
kızaklı oturakların ilk kez kullanılması ise 1857’de ABD’de oldu, onu 1871 yılında İngiltere izledi. 1892’de 
Fransa, Belçika, İtalya ve İsviçre tarafından Uluslar arası Kürek Dernekleri Federasyonu (Federation 
İnternationale Des Societes D’Aviron) “FISA” kuruldu. FISA aynı zamanda kurulan ilk uluslar arası spor 
federasyonu oldu. 1900 Paris Olimpiyat Oyunları’na alınmasından sonra kürek, olimpik bir spor haline 
geldi. Bayanların bu yarışlarda resmi olarak yer alması ise ilk kez 1976 Montreal Olimpiyat Oyunları’nda 
gerçekleşti. Erkeklerde ilk Dünya Şampiyonası 1962’de, bayanlarda ilk dünya şampiyonası 1974’te 
düzenlenmeye başlandı. 14 tekne sınıfından oluşan yeni olimpiyat kürek programı ilk kez 1996 Atlanta 
Olimpiyatları’nda uygulandı.Dünyanın en zor sporlarından biri olup, aşırı bir dayanıklılık ve kuvvet 
gerektirmektedir. Kürek sporunu yaparken vücudun bütün kasları çalışır.

Kürek Çekmenin Faydaları:
Egzersiz sırasında dizlerinize ve eklemlerinize az yük biner. 
Bu özelliği sayesinde pek çok cardio ekipmanına göre artıları 
vardır. Eklem problemi olsun olmasın herkesin rahatlıkla 
kullanabileceği bir ekipmandır.
Egzersizi uygularken çok fazla kas grubu devreye girdiği 
için normal bir cardio ekipmanına göre daha fazla kalori 
harcarsınız. Örneğin, bisiklet ve koşu bandında üst 
ekstremite aktif olarak harekete dahil olmazken, Kürek’te 
devreye girer.
Harekete dahil olan eklemlerdeki, Eklem açılarının (Range 
Of Motion) geniş ve doğru bir şekilde çalıştırılması 
sonucunda eklem sağlığı korunur. 
Üst vücutta çekme ve bırakma aşamasında, pek çok kas 
devreye girdiği için, duruş bozukluğu veya üst vucutta 
dengesiz bir kas gelişimi olan kişilerde, düzgün çalışılması 
durumunda gelişmeler gözlenmektedir. 
Alt ekstremite kasları / eklemleri itiş ve geri dönüş 
aşamasında aktif olarak harekette rol oynar. Bu sayede 
vücudun alt kısmı ve üst kısmı da çalıştırılmış olur.
Geriye gidişlerde ve öne gelişlerde kontrolü sağlamak için 
karın ve bel kaslarımızda devreye girer. Bu sayede karın ve 
bel bölgesi de aktif olarak hareketin içinde yer alır.
Kürek çalışması her ne kadar kas çalışması gibi görünsede, 
oldukça iyi bir aerobik çalışmadır. Egzersizin şiddetine bağlı 
olarak kalp atım hızınızda yükselme meydana gelir ve 
Kardiyovasküler kapasitenizin de artmasına yardımcı olur.
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MUTFAK

MALZEMELER
• 1 kg dana ciğeri
• 2 adet soğan
• 2 yemek kaşığı domates salçası
• Sıvı yağ
• Tuz, pul biber

ESPİNA EVİYE BATARYASI 
İLE CİĞER SOTE..

YAPILIŞI
Ciğerler doğranıp biraz suda bekletilir ve süzülür. Tencereye alınarak sulanıp suyunu çekene kadar 
pişirilir. Suyunu çekince  3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edilip daha önceden doğranmış soğanlar ilave 
edilir. Soğanlar ölünceye kadar kavrulmaya devam edilir. Bu arada salçası ve baharatları da ilave edilir. 
Yarım su bardağı kadar da sıcak su eklenerek kısık ateşte 8-10 dk kadar daha pişirilir. Afiyet olsun

MES70
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GELENEKSEL

Osmanlı geleneğinin başkaca önemli bir lezzeti de Akide Şekeridir. Akide “bağlılık” demektir. Eskiden Yeniçeriler akide şekeri hazırlayıp 
Osmanlı Meclisine sunarlarmış. Bu seremoni Yeniçerilerin Sultan’a olan bağlılık ve memnuniyetlerini sembolize eder, onların Sultan’a biat 
edeceklerini gösterirmiş. Yeniçeriler bu şekilde Sultan’a belirli bir akit ile bağlanmış olurlarmış.

Akide şekerinin benzersiz lezzetinin ardında yatan sır, kökeni 16. yüzyıla kadar dayanan sır şekerin ve meyvanın saatler boyunca bakır kaplar 
içerisinde yavaşça kaynatılarak karıştırılmasıdır. Bu aromatik lezzet daha sonra mermer tezgahlar üzerine dökülür ve becerikli ellerle hızlıca 
yoğrulur. Karıştırılıp yoğrulmuş olan bu lezzet daha sonra özel şeker makasları kullanılarak kesilerek son halini alır.

Geleneksel yöntemlerle hazırlanan akide şekerini bu kadar farklı ve bu kadar özel kılan hammadde olarak kullanılan şekerin, kuruyemişlerin, 
aromaları, tazeliği, doğallığı içeriğinin ve akide şekerinin tadını tamamlayan balın kalitesidir. Akide şekerlerinde susamlı limonlu güllü 
karanfilli olanlar en fazla tercih edilende olsa çok fazla çeşidi satılmaktadır.

AKİDE ŞEKERİ
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PAZARLAMA OUTDOOR - AFİŞ

GPD Outdoor aksiyonu olarak Bodrum Palmarina’da Temmuz ve Ağustos 
ayları dahilinde bilboard uygulaması gerçekleştirdi.Dünyanın sayılı 
marinalarından olan Palmarina da yapılan bu tanıtım hem yerel hemde 
ülke dışından gelen kişilere marka farkındalığı yarattı.Yaz aylarında 
insanların yoğun olarak kullandığı marinada GPD ürünleri beğeni topladı.

GPD, MARKA FARKINDALIĞI 
FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR
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PAZARLAMA

İhracat 2015 yılında GPD için öncelikli 
satış kanallarından biri oldu. Son 
dönemde 17-19 Haziran tarihlerinde 
Türkmenistan ExpoBuilt, 10-13 
Ağustos’da ise İran Confair fuarına 
yapılan katılım hem yeni müşteri 
kazanma anlamında hemde ciro 
getirisi ile markamıza katkı sağladı.

GPD ÜRÜNLERİ YURT DIŞI FUARLARDA 
YOĞUN İLGİ GÖRMEYE DEVAM EDİYOR

TÜRKMENİSTAN
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PAZARLAMA YURT DIŞI FUARLAR - İRAN
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PAZARLAMA

GPD İHRACAT 
DEPARTMANI İÇİN  
KATALOGLARINI 
YENİLEDİ

GPD ihracatta Rusya kataloğu ile 
genel ihracat için plastik ürün grubu 
kataloglarını yeniledi.Tüm kataloglar 
GPD nin üstün ürün tasarım ve 
teknolojilerini başarılı ile yansıtmaktadır.



2015/2.Sayı:22 27

PAZARLAMA KURUM
SAL KİM

LİK
GPD, 
ÜRÜN 
KUTULARI 
YENİLENDİ
2014 yılı içerisinde katalog 
ve fiyat listelerimizi 
yeniledik. Yazılı mecramızda 
uygulanan 3 boyutlu, 
poligon ve prizmatik zeminli 
tasarımlarımızı tüm fiyat 
listesi, kataloglarımızda 
uyguladığımız gibi yenilenen 
kutu tasarımlarımıza da 
taşıdık. Kurumsal kimlik 
anlamında bütünlük 
sağlayan GPD, yeni kutusu 
ile reyonlarda dikkat 
çekecek.
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SATIŞ SONRASISATIS SONRASI

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.

ALTIN MUSLUK
KIRŞEHİR
Kırşehir’in Merkez Aşıkpaşa mahallesinde 
1971 yılında doğdum.1990 yılından 
itibaren baba mesleğini seçerek kendi 
aile firmamız olan Altın Musluk sıhhi 
tesisatta işe başladım. O günden bugüne 
babamdan devraldığım bayrağı daha iyi 
noktalara taşıma amacıyla iş hayatımı 
devam ettirdim.

2006 yılında ticari yolculuğumda GPD 
firmasıyla yollarımız kesişti ve onların 
titiz-dürüst çalışma prensiplerinş kendi 
işime adapte ederek Kırşehir halkına GPD 
servisi olarak hizmet etmeye başladım. 

GPD servisinin daha dogrusu ailesinin 
bir ferdi olmaktan gurur ve mutluluk 
duyuyorum. Umarım, nice senelere bu 
birlikteliğimizi ve enerjimizi bozmadan 
devam ettireceğiz, buna can-ı gönülden 
inanıyorum.

Nesrullah Kelekçi 



Teknik Servisler
ADANA
AFYONKARAHİSAR
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
ANTALYA - ALANYA
ANTALYA - MANAVGAT
AYDIN
AYDIN - KUŞADASI
AYDIN - KUŞADASI
ADIYAMAN - KAHTA
BALIKESİR
BALIKESİR - EDREMİT 
BATMAN
BARTIN
BOLU
BURSA - İNEGÖL
BURSA - NİLÜFER
ÇORUM
DENİZLİ
DİYARBAKIR - KAYAPINAR
DİYARBAKIR - BİSMİL
DÜZCE
EDİRNE
ELAZIĞ
ERZİNCAN 
ERZURUM
ESKİŞEHİR 
GİRESUN
GAZİANTEP
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
KOCAELİ - İZMİT
KOCAELİ - GEBZE
KOCAELİ - GÖLCÜK
KARABÜK - SAFRANBOLU
KASTAMONU
KAYSERİ
KIRKLARELİ - LÜLEBURGAZ
KIRŞEHİR
KONYA
KAHRAMANMARAŞ 
MALATYA
MERSİN - İÇEL
MUĞLA - BODRUM
MUĞLA - BODRUM
MUĞLA - MERKEZ
MUĞLA - FETHİYE
MARDİN
NEVŞEHİR
ORDU 
RİZE 
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
TEKİRDAĞ - ÇORLU
TEKİRDAĞ - ÇERKEZKÖY
TEKİRDAĞ - HAYRABOLU
TOKAT
TRABZON
VAN
YALOVA 
YOZGAT 
YOZGAT

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
ARAS GRUP
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
POLATSAN DOĞALGAZ
ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ
ARTES TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
SARANDER YAPI İNŞAAT
YILDIRIM TESİSAT
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
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 
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
MUSTAFA SARI
GÜVEN MÜHENDİSLİK
ÇAVDAR TESİSAT
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
BİRLİK TESİSAT
AKBABA SIHHI TESİSAT
DENİZ SIHHİ TESİSAT
KAYA TESİSAT
AKÇAN TEKNİK
TEZCAN SIHHİ TESİSAT
FETHİYE SIHHİ TESİSAT
ATAY TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
ORDU TESİSAT
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
SEDAT TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
ÖZGÜVEN TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
MUSTAFA DURAN

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
0545 351 40 58
0532 315 13 49
0534 288 34 88
0541 608 30 86
0544 684 36 24
0536 325 14 24 
0546 670 70 61
0532 171 14 72
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
0532 435 35 38
0532 206 79 70
0533 660 13 82
0532 315 02 05
0532 271 28 98
0532 261 84 93
0535 215 20 04 
0533 446 66 48
0539 973 63 64
0532 716 13 75
0532 632 96 32
0536 427 31 12
0535 429 72 37
0542 563 05 10

0533 347 17 37
0532 548 41 57
0543 219 93 85
0542 216 78 06
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0530 643 01 58
0552 554 43 72
0532 207 99 06
0542 675 15 64
0541 646  61 41
0533 596 52 96
0545 761 41 94
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0542 542 12 25 
0532 791 35 67
0532 411 92 43
0532 611 73 08          
0532 723 42 01
0554 867 19 90
0538 739 20 00
0533 391 27 81
0534 525 43 87 
0533 278 17 61
0532 176 01 53
0542 313 35 66
0535 837 96 01 
0554 218 67 98
0542 362 00 51 
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
0532 403 89 10

 

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 241 40 42
0266 373 43 44
0542 519 79 66
0378 227 87 74
0374 215 73 65
0224 712 23 52 
0224 451 16 49
0364 225 03 02

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

0212 259 61 48
0212 871 38 71
0212 854 29 49
0216 489 21 43

0212 542 04 53
0216 700 10 72

0212 291 36 63
0216 352 30 56
0216 354 86 65
0232 381 38 50
0232 259 89 63
0232 347 73 90
0232 259 42 90
0262 322 10 86
0262 642 61 23
0262 414 00 40
0370 725 50 67
0366 215 43 47
0352 235 35 95

0386 212 34 13
0332 321 18 14
0344 223 35 80

0324 327 55 92
0252 319 35 53
0252 316 38 00
0252 212 10 52
0252 613 44 00
0482 212 20 15

0452 214 80 43
0464 213 34 10 
0264 278 47 47
0362 233 78 80 
0346 224 47 19
0484 223 22 50
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 
0354 415 56 13

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...


