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EDİTÖR

Değerli               Okurları,  
 
Yıl sonu yaklaşırken yeni sayımızla karşınızdayız. 
Soğukların giderek arttığı bu mevsimde deniz ve tatil 
gibi güzelliklere olan özlemimiz artsa da bu mevsiminde 
kendine göre güzellikleri elbette vazgeçilmez. Kapağımıza 
da bu çağrışımı yapacak, içinde bulunduğumuz mevsimi 
bire bir yaşatacak bir görsel seçtik. 

Yönetim bölümümüzde Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Aret Polat’ın “Yeni 
Yıl Mesajı” konulu yazısını, Nokta bölümünde yurdun 
dört bir yanında marka bayrağımızı taşıyan bayilerimizi 
(Erdoğanlar İnşaat - İSTANBUL, Garipler İnşaat - ORDU, 
Kardeşler Seramik - KAHRAMANMARAŞ, KYM Yapı - 
SİVAS) daha yakından tanıma şansı bulacaksınız. 

GPD’nin dikkat çeken ürünlerinden Ankastre Banyo ve 
Duş sistemlerini tanıttığımız Vitrin bölümü, Vertigo’yu 
anlattığımız Sağlık bölümü, Avrupa’nın en güzel 
şehirlerinden biri olan Amsterdam’ı tanıttığımız Gezi 
bölümü, dünyanın en sakin spor dallarından biri 
olan Pilates hakkında bilmediklerinizi anlattığımız 
Spor bölümü, Geleneksel bölümünde de Bulgur’un 
bilinmeyenlerini incelerken, Su Dünyası bölümünde 
de Marmara Denizi ve balıkları ilginizi çekecektir. İris 
Eviye Bataryası ile yapılan Midye Tava ile de Mutfak 
bölümünde midenize hitap edeceğiz. Güncel pazarlama 
aksiyonlarımızı takip edebileceğiniz Pazarlama bölümü 
ve Teknik Servislerimizin çalışma hayatını anlatan Satış 
Sonrası bölümleri de ilgiyle okuyacağınız bölümler olarak 
dikkatinizi çekecektir.

Soğuk havalar bizi üşütse de  bu güzel mevsimin 
tadını doyasıya çıkarmanız dileğiyle...

GPD Kurumsal İletişim Yayını
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YÖNETİM

GPD 2016 yılını satış rakamları anlamında 
başarılı bir şekilde kapadı.Aret Polat “ Çok zor 
ve belirsizliklerle dolu bir yıl olan 2016 da , 
hem geçen yıla göre büyüme kaydettik hem de 
müşterilerimizin mevcut konumunu koruduk.
Finansal olarak kayıplar yaşamadık.Risklerimizi 
düşük tutarak ,  doğru noktalara ürünlerimizi 
sattık.Yapı marketlerdeki başarılı trendimiz de 
finansal anlamda iç piyasada güçlü kalmamıza 
destek oldu.İhracat kanalında ise istediğimiz 
hedeflere ulaşamasak da firmamıza döviz girdisi 
sağladık.”
 
GPD marka algısı anlamında bayilerinde 
teşhir faaliyetlerine 2016 yılında da önemli 
ivme kazandırdı.Mağaza tipine göre değişen 
seçeneklerde hazırlanan standlar GPD ürünlerinin 
sergilenmesi anlamında markaya değer kattılar.
Sektörel dergilerde tanıtımlar devam etti.
Banyo Mutfak dergisinden Atlas Jet Globber 
dergisine kadar bir çok mecrada GPD ilanları 
yer aldı.TV programlarına sponsorluklar yapıldı.
Bir çok firmanın giderlerini kısarak Pazarlama 
aksiyonlarını daralttığı bir yılda GPD marka 
yatırımlarına devam etti.

Fabrikamıza yönelik makine yatırımlarımız da 
ayrıca devam etti.Daha iyi ve hatasız ürün 
üretme anlamında GPD kılı kırk yararak , 
güncel teknolojiyi ürünleri ile sürekli bir şekilde 
buluşturdu.

YENİ YIL MESAJI



“ÇOK DİNLEYİP, AZ KONUŞMAMIZ İÇİN 
İKİ KULAĞIMIZ VE BİR DİLİMİZ VARDIR.” Diyojen
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Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Aret Polat” Biz çalışan odaklı bir firmayız.
Çalışanlarımızla birlikte markamızı bugünlere 
getirdik ve yarınlara taşıyacağız.Bu amaç ile 
çalışanlarımızın motivasyonunu en üst düzeyde 
tutmaya gayret ediyoruz.Biliyoruz ki her mutlu 
çalışan işine daha fazla değer katar,işi sahiplenir.
Makineler kendi başlarına karar veremez.En 
üstteki yöneticimizden en alttaki işçimize kadar 
biz bir aileyiz ve beraber kazanıyoruz.”
 
GPD 2017 yılında da önemli hedefler kapsamında 
yatırımlarına devam edecek.Aret Polat” 2017 
büyüme hedeflerimiz geçmiş yıllara göre daha 
agresif değil.Rakamsal büyümeden ziyade kar 
üzerine odaklanacağız.4 yeni serimizin satışlarımız 
içindeki paylarını arttırıcı aksiyonlar yapacağız.
Ürün gamımıza yeni ilaveler de olabilir.Teşhir 
tanıtım ve pazarlama aksiyonlarımızdan ise taviz 
vermeyeceğiz.Biz sahaya yakın bir firmayız.Hem 
çalışanlarımızı hemde müşterilerimizi dinliyoruz.
Sürekli öğrenerek kendimizi güncelliyoruz.”
 
GPD yeni yılda da daha önceki yıllar gibi 
büyüyerek yeni kullanıcılara ulaşarak yurt içi ve 
yurt dışında marka algısını geliştirmeye devam 
edecek.Aret Polat” 2017 yılının sektörümüz ve 
firmamız adına çok iyi bir yıl olmasını, hak edenin 
kazandığı, ülkemizin huzur içinde yaşadığı bir 
ortamda geçmesini temenni ediyor, sağlık ve 
başarı getirmesini diliyorum”.
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BİZDEN BİRİ

1983 yılında  İstanbul’da dünyaya 
geldim. İlkokul, Ortaokul ve 
Lise öğrenimini İstanbul Şişli’de 
tamamladım. 

Lisans eğitimimi 2006 yılında  
İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim 
Bilimleri bölümünde tamamlayarak  
profesyonel iş hayatına atıldım. 
İlk iş deneyimime 2007 yılında  
bir dış ticaret firmasının ihracat  
departmanında  asistan olarak 
çalışmaya başlayarak adım attım.  
İlerleyen süre içerisinde dış ticaret 
alanında deneyim kazanarak 
alanında daha uzman olan bir 
firmada İhracat Satış Temsilcisi 
olarak çalışmaya başladım.   

19 Eylül 2016 tarihinden 
itibaren GPD ailesinde  İhracat 
Satış Yetkilisi olarak görevimi 
sürdürmekteyim.  GPD firması 
gibi  tecrübeli  ve alanında 
uzman bir firmada çalışmak bana 
daha artı değerler katacağına 
inanıyorum.  GPD markasını 
uluslararası arenada daha iyi bir 
seviyeye çıkarmak için İhracat 
departmanındaki arkadaşlarımla  
beraber  gereken gayret ve emeği 
fazlasıyla vereceğiz. 

Yaklaşan yeni yılın da  başta GPD 
ailesi olmak üzere  bütün insanlara 
mutluluk, başarı ve esenlik 
getirmesini temenni ederim.

Atilla Atasoy
GPD İhracat Satış Yetkilisi
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BİZDEN BİRİ

8 Nisan 1992 yılında İstanbul’da 
doğdum. İlk ve orta öğretimimi 
burada tamamladıktan sonra Kıbrıs 
Girne Amerikan Üniversitesi’nde 2 yıl 
İnternational Business Management 
bölümünde okuduktan sonra 
İstanbul Arel Üniversitesi Turizm 
ve Otel işletmesini kazandım ve 
eğitimimi burada tamamladım.

Daha önce hizmet sektöründe çeşitli 
firmalarda çalışmış bulunmaktayım. 
2016 Ağustos ayından itibaren 
GPD firmasında çalışmaktayım. 
Yeni katılmış olduğum bu sektörde 
kendimi geliştirerek GPD ailesine ve 
sizlere fayda sağlamak amacındayım. 
Oldukça büyük ve köklü bir firmanın 
parçası olmaktan mutluyum. 

Kendime ayırdığım zamanlarda 
sahilde yürüyüş yapmayı, film 
izlemeyi ve teknolojiyle ilgilenmeyi 
tercih ediyorum.

Bahadır Sezer
GPD Bölge Satış Yöneticisi 
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NOKTA

Erdoğanlar İnşaat - İSTANBUL

Halim Şahmar, Bahattin Kulçür ve Abdurrahim Akkur

1992 yılında Silivri’de kurulmuş olan bir firmayız. Pazarın bu kadar dar olmadığı o yıllarda çok iyi işler 
yaptık. Silivri ve çevresinde birçok şantiyede özellikle tesisat kısmında tanınan bir firma olduğumuzu 
düşünüyoruz. GPD Ailesiyle 10 yılı aşkın bir süredir çalışmaktayız. Firmamızla daha uzun yıllar devam 
etme düşüncesindeyiz.  



GARİPLER 2004 yılında kurulmuş olup, kalite ve güveni 
kendisine ilke olarak benimsemiştir. Şirketimiz sektörde 
öncü olabilecek modern ve güvenli projeleri başarı 
ile hayata geçirmiştir. Güvenilir olma ilkesinden ödün 
vermeyen firmamız, zamanında ve eksiksiz teslim 
ettiği birçok proje dolayısıyla müşterilerinin takdirlerini 
kazanmıştır. Amacımız gelişen ve yenilikleri takip 
eden ekibi ile geçen süre zarfında kazandığı hizmet 
birikimlerini sahaya yansıtarak fark yaratıp sektörde 
ilk tercih edilen firma olmaktır. Bu bağlamda banyo 
ve mutfak armatürleri sektörünün lider firmalarından 
olan GPD ile çalışmaktan onur duymaktayız. Ürün 
çeşitlerimiz, hizmetlerimiz ve ödeme seçeneklerimiz 
ile ORDU’ da vitrifiye, seramik, armatür ve inşaat 
sektöründe ön plana çıkmaktayız
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NOKTA

Garipler İnşaat - ORDU

Cem Kahraman
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NOKTA

Kardeşler Seramik - KAHRAMANMARAŞ

Merkeze bağlı Tekir beldesinde ilkokulu 
bitirdikten sonra 13 yaşımda bir arkadaşım 
ile birlikte İzmir’e giderek inşaatlarda 
çalışmaya başladım. Çeşitli illerde ustaların 
yanında çıraklık yaptıktan sonra ustalık 
seviyesine çıkarak geçimimi sağlamaya 
devam ettim. Bir süre sonra Elbistan’a 
yerleşerek yıllardır hayalini kurduğum, kendi 
işimin patronu olabilmek için bir firmanın 

Orhan Akkoyun

bayiliğini aldım. Zorlu bir ilk deneyim olsa 
da işime devam ettim. Yıllardan beri çok 
çalışmanın verdiği yorgunluğa rağmen hem 
hayallerimin işini yapıyor olmak hem de 
bir çok kişiye iş imkanı sağlamış olmanın 
gururunu yaşıyorum.

İnşaat sektöründe toptan ve perakende 
olarak inşaat malzemeleri satmaktayız. Ayrıca 

bir ortağımla birlikte müteahhitlik 
yapmaktayız. Çok çalışarak bugünlere 
geldik. Herkesin de ülkemize faydalar 
sağlamak için çok çalışması gerektiği 
görüşündeyim. Hedefim işimi daha da 
büyüterek sektörde bölgenin en büyük 
firmalarından olmak. Amacımıza giden 
yolda GPD Ailesiyle birlikte çalışıyor 
olmaktan dolayı da mutluyum.
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NOKTA

Halil Kılıç

KYM Yapı - SİVAS

1984 yılında Sivas Şarkışla ilçesi doğumluyum. İlk öğretimi Şarkışla, orta öğretimi Sivas’ta tamamladıktan 
sonra 2007 yılında Balıkesir Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum.

4 yıl öğretmenlik görevimi Burdur’da yerine getirdikten sonra 2011 yılında öğretmenlikten istifa ederek 
1979 yılında Bekir Kılıç tarafından kurulan tüp ve hırdavat üzerine faaliyet gösteren KYM Yapı Dünyası Ltd. 
Şti. nin yönetim kurulunu devraldım. Türkiye de yapı sektöründe faaliyet gösteren birçok üretici firmayla 
çalışmaktayım. Bu firmalardan en köklülerinden biri olan GPD ile çalışıyor olmaktan dolayı mutluyum.
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SAĞLIK

Son dönemlerde sıklıkla yaygın hale gelen, 
Vertigo, vücudun denge sisteminde yaşanan 
bir sorun nedeniyle ortaya çıkan baş 
dönmesidir. Belirtileri; baş dönmesi, halsizlik, 
şiddetli baş ağrısı, midede bulantı ve bayıltıdır.

Tansiyon düşmesi ile ilgili baş dönmeleri vertigo 
kapsamında değildir. Vertigo ile kastedilen 
labirentit, iç kulak iltihabı, meniere hastalığı 
gibi durumlarda olan baş dönmesidir. Korkuya 
bağlı baş dönmesi de vertigo kapsamında yer 
alır.

Baş dönmesi her hasta tarafından 
farklı anlatılır. Her taraf dönüyor, başımı 
tutamıyorum, yer ayağımın altından kayıyor, bir 
yana doğru kayıyorum, kafamın içi boşalıyor, 
gözlerim kararıyor şeklinde açıklamalar sık 
duyulur. Bunların hepsine birden baş dönmesi 
denir.

Siz de kendinizde vertigo olup olmadığını 
basit bir test yaparak anlayabilirsiniz. Ayakta 
kendi etrafınızda 2-3 dk dönün ya da belinizle 
eğilerek kafanızla yuvarlak çiziniz. Kısa bir 
süre sonra etrafınızdaki her şey dönmeye 
başlıyorsa, kendinizi berbat hissediyorsanız 
sizde de vertigo var demektir. Vertigosu olan 
kişiler etrafında dönülen hareketler dışındaki 
diğer hareketleri yapabilirler. Dikkat etmezlerse 
bir kere tam olarak vertigo yaşarsa kendilerine 
gelmeleri en az 2-3 saat sürer. Örneğin kafayı 
yukarı aşağıya sallamak vertigoyu etkilemez, 
sadece dönme hareketleri kafayla yuvarlak 
çizme gibi hareketler vertigo için etkili olur.

BAŞ DÖNÜDÜRÜCÜ
VERTİGO

Tanım
Baş dönmesi deyince hastanın dengesini sağlamadaki her 
türlü problem anlaşılır. Bu durum hastayı yatağa düşürüp 
gözlerini dahi açamayacağı şiddetten, sadece zaman zaman 
bir kayma hissine kadar değişebilir. Hatta sadece bir göz 
kararması şeklinde ortaya çıkabilir. Tıp dilinde genel olarak 
vertigo adı verilir.

Denge sistemi
Dengenin sağlanması hala tam olarak çözülememiş çok 
karmaşık ve çok fazla organın rol oynadığı bir durumdur. 
Bu konuda rol oynayan organ ve sistemler arasında beyin, 
omurilik, iç kulak (labirent), gözler, eklem ve kaslar sayılabilir. 
Bu organları etkileyen herhangi bir hastalık baş dönmesi ile 
birlikte o organa ait diğer belirtilerin ortaya çıkmasına neden 
olabilir. Bu kadar çok organın rol oynadığı bir belirti olan baş 
dönmesi doğal olarak sadece bir branş uzmanı tarafından 
değerlendirilemez. Genellikle başlangıçta KBB ve Nöroloji 
doktorları muayene etsede göz, dahiliye veya fizik tedavi 
branşlarında da muayene olmak gerekebilir.

Şikayetler
Baş dönmesi her hasta tarafından farklı anlatılır. Her taraf 
dönüyor, yer ayağımın altından kayıyor, bir yana doğru 
kayıyorum, kafamın içi boşalıyor, gözlerim kararıyor şeklinde 
açıklamalar sık duyulur. Bunların hepsine birden baş dönmesi 
denir. Baş dönmesi olan hastalarda, sebebin ne olduğuna 
göre başka belirtilerde olur. Kulak hastalıklarına bağlı baş 
dönmelerinde bereberinde kulak çınlaması, işitme azlığı, 
kulakta basınç hissi, bulantı-kusma, kulak akıntısı ve gözlerde 
anormal hareketler ( nistagmus ) saptanabilir. Nörolojik 
hastalıklara bağlı baş dönmelerinde ise baş ağrısı, uyuşmalar, 
felçler, göz hareketlerinde anormallikler olabilir. Baş dönmesi 
ile bulunabilecek diğer şikayetler çok değişken olabilir. Ancak 
birçok hastada da sadece baş dönmesi mevcuttur.

BAŞ DÖNÜDÜRÜCÜ
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SAĞLIK

Muayene
Baş dönmesi eğer iç kulaktaki bir hastalığa bağlı 
ise genellikle kulak muayenesinde bir problem 
görülmez. Sadece orta kulak iltihaplarının iç 
kulağı etkilemesine bağlı baş dönmesi varsa kulak 
zarında delik ve orta kulakta iltihaplanma görülür. 
Hastada anormal göz hareketleri saptanabilir. 
Bu göz hareketlerinin yönü hangi kulağın hasta 
olduğuna dair bazı bilgiler verebilir. Baş dönmesi 
gözle görülen bir problem olmadığı için mümkün 
olduğunca çok bilgi edinilmelidir. Bu amaçla 
doktorunuz ayakta ya da yatarken hatta yürürken 
bazı testlere tabi tutacaktır. Muayene masasında 
Dix-hallpike Manevrası yapılarak çoğu hastada 
santral periferik ayrımı yapılabilir.

Tetkik
Baş dönmesi için ne gibi tetkiklerin yapılacağı 
muayene sonunda elde edilen bilgilere göre yapılır. 
Eğer muayene sonucunda kulakla ilgili bir hastalık 

olmadığı kararına varılırsa doktorunuz sizi diğer 
branşlara sevkedecektir. Ancak buna karar verirken 
muayene sonrası bazı tetkikler genellikle yapılır. Bu 
tetkikler arasında en sık başvurulan odiometri adı 
verilen ve hem işitme hem de iç kulak fonksiyonları 
hakkında bize bilgi veren test uygulanır. Ayrıca yine 
kulakla ilgili normal filmler, bilgisayarlı tomografi 
veya manyetik resonans (MR) tetkiki yapılabilir. 
Bu testlere bazı kan tahlilleri de eklenebilir. 
Ancak birçok kulak hastalığında dahi odiometri, 
bilgisayarlı tomografi ya da MR’ ile bile bir şey 
görülmemektedir. Bu gibi testler genellikle tümör 
gibi daha ciddi problemleri ayırmak için uygulanır.

Tedavi
Baş dönmesi kendisi bir hastalık olmayıp başka 
hastalığın belirtisi olduğu için öncelikle asıl 
sebebin tedavisi gerekir. Ancak birçok başdönmesi 
hastasında ortaya net bir sebep konamamaktadır. 
Bu nedenle asıl amaç baş dönmesini ortadan 

kaldırmak haline dönmektedir. Kulak hastalıklarına 
bağlı baş dönmeleri (tümörler hariç) genellikle 
kısa ya da uzun zamanda kendiliğinden ortadan 
kalkmaktadır. Çünkü diğer kulak zaman içinde 
hasta kulağın problemini kompanse etmektedir. 
Bu bazen 6 ay ya da 1 yıla kadar uzayabilir. Baş 
dönmesi eğer pozisyonel baş dönmesi (BPPV) 
ise bunun tedavis Epley manevrası denen 
ve doktorunuzun size muayene masasında 
uygulayacağı bazı hareketlerle olmaktadır. Bu 
hareketler iç kulaktaki bazı partiküllerin yerine 
oturmasını sağlamaktadır. Diğer sebeplerde ilaç 
tedavisi kullanmak gerekir. Bu amaçla değişik ilaçlar 
kullanılsada hemem hemen hepsi belli oranda 
baş dönmesini azaltırlar. Baş dönmesi şiddetli olan 
hastalar bazen serum takılıp hastaneye yatırmak 
gerekebilir. Tümörlere bağlı baş dönmelerinin 
tedavisi tümörün çıkarılmasıdır yani ameliyattır. İlaç 
tedavisine cevap vermeyen Meniere hastalığında 
da bazen ameliyat yapılır.

Nedenler
Bbaş dönmesi birçok organa bağlı olabilir. Ancak burada daha çok iç kulaktaki baş dönmesi yapan hastalıklardan bahsedilecektir. İç kulaktaki 
herhangi bir hastalık diğer kulak şikayetleri ile beraber baş dönmesi yapabilir. Ancak sadece baş dönmeside oluşabilir. Baş dönmesi yapan 
kulak hastalıkları arasında şunlar sayılabilir:

1 ÜSYE (üst solunum yolu enfeksiyonları) sonrası iç kulak tutulumu

2 Pozisyona bağlı baş dönmesi (BPPV olarak kısaltılır ve iç kulakta dengemizi sağlayan toza benzer bazı  

 maddelerin fizyolojisinin bozulması)

3 Meniere Hastalığı (İç kulaktaki sıvıların kimyasal durumlarının değişerek basınç artışı yapması)

4 Vestibüler Nörinit (İç kulaktaki denge ile ilgili sinyalleri beyine ulaştıran sinirin iltihaplanması)

5 Kronik orta kulak iltihaplarının iç kulağa yayılması (labirentit)

6 Menenjit veya diğer ateşli hastalıkların içkulağı etkilemesi

7 İç kulakta veya iç kulak sinirindeki tümöral hastalıklar

Muayene
Baş dönmesi eğer iç kulaktaki bir hastalığa bağlı 
ise genellikle kulak muayenesinde bir problem 
görülmez. Sadece orta kulak iltihaplarının iç 
kulağı etkilemesine bağlı baş dönmesi varsa kulak 
zarında delik ve orta kulakta iltihaplanma görülür. 
Hastada anormal göz hareketleri saptanabilir. 
Bu göz hareketlerinin yönü hangi kulağın hasta 
olduğuna dair bazı bilgiler verebilir. Baş dönmesi 
gözle görülen bir problem olmadığı için mümkün 
olduğunca çok bilgi edinilmelidir. Bu amaçla 
doktorunuz ayakta ya da yatarken hatta yürürken 
bazı testlere tabi tutacaktır. Muayene masasında 
Dix-hallpike Manevrası yapılarak çoğu hastada 
santral periferik ayrımı yapılabilir.

Tetkik
Baş dönmesi için ne gibi tetkiklerin yapılacağı 
muayene sonunda elde edilen bilgilere göre yapılır. 
Eğer muayene sonucunda kulakla ilgili bir hastalık 

Nedenler
Bbaş dönmesi birçok organa bağlı olabilir. Ancak burada daha çok iç kulaktaki baş dönmesi yapan hastalıklardan bahsedilecektir. İç kulaktaki 
herhangi bir hastalık diğer kulak şikayetleri ile beraber baş dönmesi yapabilir. Ancak sadece baş dönmeside oluşabilir. Baş dönmesi yapan 
kulak hastalıkları arasında şunlar sayılabilir:

1 ÜSYE (üst solunum yolu enfeksiyonları) sonrası iç kulak tutulumu

2 Pozisyona bağlı baş dönmesi (BPPV olarak kısaltılır ve iç kulakta dengemizi sağlayan toza benzer bazı 

maddelerin fizyolojisinin bozulması)

3 Meniere Hastalığı (İç kulaktaki sıvıların kimyasal durumlarının değişerek basınç artışı yapması)

4 Vestibüler Nörinit (İç kulaktaki denge ile ilgili sinyalleri beyine ulaştıran sinirin iltihaplanması)

5 Kronik orta kulak iltihaplarının iç kulağa yayılması (labirentit)

6 Menenjit veya diğer ateşli hastalıkların içkulağı etkilemesi

7 İç kulakta veya iç kulak sinirindeki tümöral hastalıklar
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GPD, YENİ TİP ANKASTRE BANYO VE 
DUŞ BATARYALARI İLE ÇIĞIR AÇIYOR...
GPD, sıva altında kalan 
ankastre sistemlerinde 
yeni bir çığır açıyor..

Artık ankastre bataryalarda 
müşterilerimiz istediği zaman sıva 
üstü kısımları geniş bir seçenek 
skalası içinde tercih edebilecek.

Sıva altında, toz vs korozif etkilere 
maruz kalmayacak şekilde 
üretilmiş özel sıva altı gruplarımızı 
alan müşterilerimiz, inşaatta sıva 
üzeri takma zamanı geldiğinde 
sıva üstü gruplarımızdan seçim 
yapabilecek. Stok yükünden 
kurtulacak.Tüketiciler ise lego 
mantığı ile kendi ürünlerini 
kendileri oluşturabilecekler. Sıva 
altı, sıva üstü gruplar ve çıkış uçları 
kullanıcılarımıza bu imkanları zengin 
bir şekilde sunabiliyor olacak. 4 sıva 
altı banyo ve duş grubu, 4 sıva üzeri 
duş grubu, 11 sıva üzeri kapak ve 5 
çıkış ucu seçeneği…

GPD ankastre sistemlerinde , duş 
sistemleri ve duş başlıkları ile de 
bu zenginliği tamamlayarak sizlere 
banyo konforunda yeni bir dönemin 
kapılarını aralayacak…

•
•
•
• SUG85-SUG105
•

Ürün Kodu ve Adı

ÖZELLİKLER

Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu
SAG01
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•
•
•
•  SUG75-SUG65-SUG55-SUG80-SUG120
•

Ürün Kodu ve Adı

ÖZELLİKLER

Ø35 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu
SAG03

•
•
•
• SUG35-SUG20-SUG10-SUG70
•

Ürün Kodu ve Adı

ÖZELLİKLER

Ø40 Ankastre Batarya Sıva Altı Grubu
SAG02

•
•
•
• SUD120-SUD55-SUD65-SUD80
•

Ürün Kodu ve Adı

ÖZELLİKLER

Ø35 Ankastre Duş Sıva Altı Grubu
SAG06



Ürün Kodu ve Adı

Solus Ankastre Duş 
Sıva Üstü Grubu

SUD55

Ürün Kodu ve Adı

Fuego Ankastre Batarya 
Sıva Üstü Grubu

SUG105

Ürün Kodu ve Adı

Fuego Ankastre Batarya Fuego Ankastre Batarya Fuego Ankastre Batarya 
Sıva Üstü GrubuSıva Üstü GrubuSıva Üstü Grubu

SUG105SUG105

Ürün Kodu ve Adı

Espina Ankastre Batarya 
Sıva Üstü Grubu

SUG70

Ürün Kodu ve Adı

Ritmo Ankastre Batarya 
Sıva Üstü Grubu

SUG85

Ürün Kodu ve Adı

Felis Ankastre Batarya 
Sıva Üstü Grubu

SUG75

Ürün Kodu ve Adı

Ankastre Batarya Grubu
(Yönlendiricili)

GGR08

Ürün Kodu ve Adı

Ankastre Batarya Grubu
(Yönlendiricili-Fuego)

GGR14

Ürün Kodu ve Adı

Ankastre Batarya Grubu
(Yönlendiricili-Ritmo)

GGR12

Ürün Kodu ve Adı

Ürün Kodu ve Adı

Askılı Duş Seti 
(Tek Fonksiyonlu Ø95)

DST40

Ürün Kodu ve Adı

Sürgülü Duş Seti 
(2 Fonksiyonlu Ø130)

DST31

Ürün Kodu ve Adı

Ankastre Duş Başlığı 
(5 fonksiyonlu)

ADS03

Ürün Kodu ve Adı

Ankastre Duş Başlığı
(200x200)

ADS05

Ürün Kodu ve Adı

Ankastre Duş Başlığı (Ø200)
ADS07
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Ankastre Batarya Grubu
(Yönlendiricili-Fuego)
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MALZEMELER
• 500 gr ayıklanmış midye
• 2 yumurta
• 1,5 su bardağı un
• 1 su bardağı sıvı yağ
• 1 tatlı kaşığı tuz
• Yarım çay kaşığı karbonat
• Çöp şiş

YAPILIŞI
Ayıklanmış midyeler GPD İRİS eviye bataryası ile yıkandıktan 
sonra süzgeçte bekletilir. Üzerine yarım su bardağı un serpilip 
karıştırılır. Diğer bir kapta yumurta, tuz, karbonat çırpılır kalan 
bir su bardağı unla likit kıvamda bir hamur yapılır. Süzgeçteki 
midyeler bu hamur kabına alınır ve iyice hamura bulandıktan 
sonra çöp şişlere dizilir. Çöp şişlere dizilen midyelere tekrar 
un serpilir, kızgın olan yağda kızartılır. Afiyet olsun.

MİDYE NEDİR?
Midye Familyası: Midyegiller (Mytilidae). 
Yaşadığı yerler: Çoğu denizlerde, azı tatlı sularda koloni halinde yaşarlar. 
Özellikleri: Vücudu kireçli maddeden yapılmış iki eşit kabukla örtülüdür. 
Çoğu zemin hayvanıdır. Solungaç solunumu yaparlar. 4mm ile 60 cm 
arasında boyları vardır. Yumurta ile ürerler. 
Ömrü: Deniz midyeleri 12-14 yıl, dere midyesi 20-30 yıl kadar yaşar. 
Çeşitleri: Yaşayan 11.000 türü bilinmektedir. Midyeler kabukları 
sayesinde kolayca tanınabilen, çoğu denizlerde kayalara, rıhtım direklerine, 
gemi diplerine yapışık olarak yaşayan yumuşakçaların, yassı solungaçlılar 
takımındandır. Salyangozların tek parçadan meydana gelen kabuğu 
yerine, bunlarınki iki parçadan ibarettir. Bu iki kabuk birbirlerinin tamamen 
aynıdır.   Midyenin halen yaşayan 11.000 türü vardır. En küçükleri 4 mm, 
en büyükleri 60 cm uzunluktadır.

İRİS EVİYE BATARYASI 
İLE MİDYE TAVA
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AMSTERDAM
BİR BAŞKA

Amsterdam Hollanda’nın başkentidir. Ancak ülke 
hükümetin ve meclisin bulunduğu Lahey’den 
yönetilir. 12. yüzyılda Amstel ırmağının kıyısında 
bir balıkçı köyü olarak kurulan Amsterdam, 
bugün Hollanda’nın kişi sayısı bakımından en 
büyük, kültürel ve parasal yönden de en önemli 
kentidir. Kentte 2005 sayımına göre 742.209 kişi 
yaşasa da, bu sayı çevresiyle birlikte 1,5 milyonu 
bulur.Adı, ilk kurulduğu zamanlarda Amstel 
ırmağının üzerine kurulan su bendi (“dam”) 
olan Amstelredamme’ın zamanla Amsterdam 
olmasından gelir.

Özellikle, Amsterdam’da bulunan Dam Meydanı 
çok ünlüdür ve dünyanın birçok yerinden ziyaretçi 
akınına uğramaktadır.Amsterdam, çoğunlukla 17. 
yüzyıldan kalma yapılarıyla, Avrupa’daki en köklü 
kent dokularından birini barındırır. Kentin eski 
bölümü iç içe geçmiş ay biçimindeki kanallardan 

oluşur. Bu kanalların iki yakasındaki tarihî evlerin 
bir bölümü bugün ev, geri kalanı ise, kamu ya 
da özel işyeri olarak kullanılır.

Hollanda’nın birçok yerinde olduğu gibi, 
Amsterdam’da da kanallar bataklık olan 
bölgede öncelikle suları denetim altına almak 
için kazılmıştır. Bunun yanı sıra savunma ile 
ulaşım için de kullanılmıştır. Bazı kanalların 
üzerinde tekne evler bulunur. Bunlar genellikle 
eski tekneler ya da baştan ev olarak tasarlanmış 
teknelerdir. İlk olarak 60’lı 70’li yıllardaki konut 
sıkıntısının sonucu olarak ortaya çıkan tekne 
evler, bugünlerde yalnızca zorunluluktan değil, 
daha çok bir yaşam tarzı yeğlemesi olarak 
öne çıkmaktadır.Tanınmış Concertgebouw 
(‘konser yapısı’) senfoni orkestrası 
(‘Concertgebouworkest’) Amsterdam’da 
bulunur.

Turizm
Amsterdam, en çok ziyaret edilen 5. merkezdir. 
Yıllık 4.2 milyon turist ülke dışından Amsterdam’a 
gelir. 17’si 5 yıldızlı olmak üzere 350 otel ile 
toplamda 45 bin yatak kapasitesi bulunmaktadır.
Şehirde birçok müze bulunmaktadır. Bunların 
en önemlileri Rjiksmuseum diğeri ise Van Gogh 
Museum’dur. Bunların dışında, Amsterdams 
Historisch Museum, Rembrandthuis, Anne Frank 
Huis, Hermitage, Tropenmuseum, Verzetmuseum 
Stedelijk Museum’u sayabiliriz.

Ulaşım
Amsterdam bisiklet dostu bir şehirdir. Şehirde 
bisiklet yolları ve bisiklet park alanlarıyla “bisiklet 
kültürü”nün geliştiği bir merkezdir.Şehirde 1 
milyonu bisiklet bulunduğu tahmin edilmektedir. 
Ancak bisiklet hırsızlığı oldukça yaygındır. Bu 
yüzden bisiklet sahiplerinin büyük kilitlerle 
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bisikletlerini hırsızlara karşı koruma eğilimi vardır. 
Şehir içinde araç kullanmak tercih edilmez. Çünkü 
park ücretleri oldukça yüksektir.

Ayrıca birçok cadde ve sokak araç trafiğine 
kapatılmıştır. Toplu taşıma otobüs ve tramvaylar ile 
sağlanır. Şehirde dört metro hattı bulunmaktadır, 
beşinci hat ise yapım halindedir (ancak kentin 
doğal dokusuna zarar vermemek için yapımı 
yavaş sürmektedir).Kent kanalları artık çoğunlukla 
yük ya da yolcu ulaşımı için değil, tekne gezintileri 
için kullanılmaktadır. Amsterdam ana tren 
istasyonu’ndan ve kentin öteki bir iki yerinden 
kalkan 40-50 kişilik gezinti tekneleri ile kentin 
kanalları gezilir. Bunun dışında özel tekneler 
ve pedallı 4 kişilik tekneler (“su bisikletleri”) 
de kanal gezileri için kullanılır.Amsterdam 
yakınlarında bulunan Badhoevedorp Kavşağı, 
1932’den bu yana Hollanda’da otoyolların ana 

merkezidir. Amsterdam Havalimanı(Amsterdam 
Airport Schiphol), Amsterdam Ana Tren 
İstasyonu’ndan (NS Amsterdam Centraal Station) 
trenle yaklaşık 15-20 dakika kadar uzaktadır. 
İsmi her ne kadar Amsterdam Havalimanı diye 
geçse de aslında Amsterdam sınırları içinde 

olmayıp Haarlemermeer Belediyesi 
sınırlarındadır.Hollanda’nın bu 
en büyük havalimanı, Avrupa’da 
dördüncü, dünyada onuncu sıradadır. 
Yılda 44 milyon kişiyle dünyanın en 
kalabalık üçüncü havalimanıdır.

Görülmesi Gereken Yerler
•  Van Gogh Müzesi: 200’den fazla resim, 500 çizim ve taslak, ayrıca Japon eseri yer almaktadır.
•  Anne Frank Huis veya Anne Frank Museum: Anne Frank’ın doğum evi her yıl yaklaşık 
 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilmektedir.
• Rijksmuseum (Devlet Müzesi) Amsterdam’ın en çarpıcı, önemli müzesidir. Birçok Rembrandt
 tablosunu barındırır. 1400- 1900’ler arası 5000 resim içermektedir.
• Rembrandthuis (Rembrandt Evi): Ressam Rembrandt 17.yy izleri taşıyan bu evde 
 yaklaşık 20 yıl yaşamıştır.
• Jordaan: Amsterdam’ın bambaşka yüzüdür. Çiçekli balkonları ile kanal boyunca sıralanan binalar 
 ve kanal kenarlarında keyifli kafelerde tüm gece boyunca oturulabilir. Bölge adeta kanal boyu 
 evleri müzesi gibidir.
• De Wallen ya da Red Light District: Ünlü Kırmızı Işık Bölgesi şehrin tam merkezinde 
 yer almaktadır.
• Stedelijk Museum CS: 1895 yılında açılmış müze modern sanat müzesidir. Özellikle Van Gogh 
 ve Rijks müzeleri önünde oluşan uzun kuyruklardan dolayı biletlerin şehrin belirli bölgelerinde
 bulunan turist ofislerinden temin edilmesi zaman kaybının önüne geçmektedir.
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Pilates Metodu veya Pilates yirminci yüzyılın başlarında Joseph Hubert Pilates (1880-1967) 
tarafından geliştirilmiş fiziksel fitness sistemi.Joseph Pilates Pilates metodu üzerine en az 
iki kitap yazdı: Return to Life through Contrology ve Your Health: A Corrective System of 
Exercising That Revolutionizes the Entire Field of Physical Education.

Pilates metodunun zihnin kaslar üzerindeki kullanımını desteklediği için Contrology (Kontrol 
bilimi) olarak adlandı. Pilates, bedenin dengeli tutulmasına yardımcı olan ve omurgayı 
desteklemekte önemli işlevi olan temel kaslar üzerine yoğunlaşılan bir egzersiz programıdır. 
Nefes egzersizi teknikleri de yer almaktadır.

Egzersiz sistemi
Pilates’de her bir egzersizin çok kez tekrarı yerine daha az sayıda, tam, kontrol ve belirli 
bir biçim içinde uygulanması tercih edilir. Joseph Pilates 500 belirli egzersiz tasarladı. Ona 
göre zihinsel ve fiziksel sağlık birbiri için gerekliydi. Hareketler akıcıydı ve nefes, kontrol 
ve konsantrasyonla birleştirilmişti. Sonuç artan esneklik, güç, beden farkındalığı, enerji ve 
gelişmiş zihinsel konsantrasyondur. Pilates ayrıca daha iyi sonuçlar alabilmek için egzersizinin 
beş ana aletini de tasarlamıştı. Karın, alt sırt ve kaba etler vücudun geri kalanının özgürce 
hareket etmesi için destekleniyor ve güçlendiriliyor  Pilates uygulayıcıları eğitimlerinde, güç ve 
esneklik inşa edebilmek için kendi vücut ağırlıklarını kullanmaktadırlar. Bunu yüksek düzeyde 
kardiovasküler egzersiz üzerine yoğunlaşmadan gerçekleştirmeyi hedeflerler. Günümüzde 

Pilates pek çok fizyoterapist 
tarafından rehabilitasyon sürecinin 
bir parçası olarak kullanılmaktadır.

Pilatesin 6 prensibi
Konsantrasyon : Pilates yaparken 
hareketlere yoğunlaşmak,bedenin 
uyum içinde nasıl çalıştığına ve 
hangi kasların kullanılıp, hangilerinin 
kullanılmadığına dikkat etmek 
gerekir.

Kontrol : Pilates metodunda kontrol 
çok önemlidir. Kontrol için bedenin 
iyi dinlenmesi ve hareketlerin 
gösterildiği şekilde uygulanması, 
olası sakatlıkların önlenmesi gerekir.

Merkezleme : Pilates Metodu’nda 
,doğru hareket sanatlarında olduğu 
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gibi merkez, göbek, bel ve kalça çevresidir. 
İç organları ve omurgayı yerinde tutan kas 
sistemlerini içerir. Merkezleme, üst bedenin 
stabilitesini ve esnemeyi, uzamayı sağlar.

Akıcı hareket : Hareketler acele edilmeden, her 
noktadan tek tek geçerek ama aynı zamanda hiç 
duraksamayarak yapılmalıdır.

Kesinlik : Hareketler belirsizce değil, hakkı 
verilerek tam yapılmalıdır. Hareket sekansları 
birbirleri içinde ve birbirleri arasında koordine 
olmalıdır.

Nefes : Nefes alıp verme, panik olmadan sırtın 
arkasına ve altına derin nefes alıp bütün nefesi 
tamamıyla dışarı üflemek yoluyla olmalıdır. 
Böylece, nefes tamamen boşaltılıp, kan 
temizlenmiş olur.

FAYDALARI
Son zamanlarda oldukça popülerleşen ve düzenli olarak bu sporu yapanlara, başka sporların 
sağlayamayacağı pek çok faydayı sağlayan bir egzersizdir. İşte pilatesin faydaları:

1. Kaslarınızın mükemmelleşmesini sağlar
Eğer uzun ve yağsız bir görünüme ve güçlü bir gövdeye sahip olmak istiyor ve bu sırada 
kaslarınızın fazla şişmesini de istemiyorsanız, pilates tam aradığınız egzersiz demektir. 
Profesyonel dansçıların ve jimnastikçilerin bu sporu tercih etmesinin bir sebebi olmalı, değil mi?

2. Dengeleyici kasları güçlendirir
Standart bir egzersiz programıyla çalışmayan ama güçlendirilmesi son derece önemli olan 
dengeleyici kaslar, bu egzersiz şekliyle çalıştırılabilir ve güçlendirilebilirler. Ayrıca pilates, 
vücudunuz hakkındaki farkındalığınızı ve kişinin her pozisyondaki dengesini arttırır.

3. Her zihne hem vücuda faydası olan ve bütün vücudu güçlendiren bir spordur
Pilates, zihninize de faydalıdır, sadece vücut için olan bir egzersiz değildir. Ayrıca pilates stresi, 
gerginliği atmanıza ve depresyonu yenmenize yardımcı olur.

4. Pilates vücudunuzun çekirdeğini başka hiçbir egzersizin yapamadığı kadar güçlendirir
Burada çekirdekten kasıt abdominal bölgedeki, abdominal bölgenin etrafındaki ve sırttaki 
kaslardır.

5. Sizi gelecek zamanda yaşayacağınız yaralanmalardan korur
Pilates vücudunuzu güçlendirir ve gelecekteki yaralanmalara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.

6. Vücudunuz hakkında daha becerikli olmanızı sağlar
Pilatesin faydaları daha yaşlı yetişkinlerde belirgin bir şekilde görülür. Yaşlı yetişkinler eklem 
ağrıları ve kireçlenme gibi durumların semptomlarından şikayetçidirler ve pilates bu ağrılara iyi 
gelir hatta bu durumların oluşmasının önüne geçer. Fakat her şeyde olduğu gibi pilateste de 
mutlaka bir uzmanla çalışılmalıdır. Pilates egzersizinizde size doğru gelmeyen bir durum varsa 
mutlaka doktorunuza danışın.
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Bulgur buğdaydan yapılan geleneksel bir anadolu 
yiyeceği olup tahıl grubundan sayılmakta ve 
beslenme piramidinin tabanında yer almaktadır. 
Bulgur önemli ve ekonomik bir karbonhidrat 
kaynağıdır.

Bulgurun yapıldığı ana madde olan buğday; öz, 
kepek ve endosperm olarak 3 bölümden oluşur ve 
gerekli olan besin öğelerinin birçoğu öz ve kepek 
bölümü içerisinde yer alır. Endosperm içerdiği 
nişasta ve az proteinlerle buğdayın ve tabii ki 
bulgurun sadece enerji veren bölümüdür.Buğdayın 
yapısında bulunan öz ve kepek, çinko, magnezyum, 
krom gibi mineralleri, diyet posasını, bazı fenolleri, 
fitatları ve selenyumu; ayrıca da B12 dışındaki 
bütün B vitamini maddlerini içermektedir.

Yiyecek olarak özellikleri
• Bulgur kandaki yağları düşürücü yönü 
olduğu bilinen posa/lif bakımından oldukça 
zengin bir gıdadır.
• Karbonhidrat değeri yüksek, 
protein değeri düşüktür.
• Bulgurda bulunan B1 vitaminleri, sinir 
ve sindirim sisteminde önemli rol oynamaktadır.
• İçerdiği folik asitten dolayı, çocuk ve hamile 
kadınlar için çok önemli bir gıda maddesidir
• Doymamış yağa sahiptir ve toplam yağ oranı 
düşük olduğu için sağlıklı bir besin maddesidir.
• Kolesterol içermez.
• Hububat ürünlerinin en büyük dezavantajı 
olan fitik asit, bulgurun sahip olduğu pişirme ve 
kurutma işlemlerinden dolayı, bulgurda bulunmaz.
• Yüksek mineral ve selülozdan dolayı besin 
emilimini hızlandırır, kabızlığı engeller ve bağırsak 
kanserini önler.

GELENEKSEL ANADOLU 
YİYECEĞİ: BULGUR

• Bakliyatlarla karıştırıldığında dünyadaki en önemli 
besin kaynağı durumuna gelmektedir.
• Radyasyonu emmez ve radyasyona karşı 
dayanıklıdır. Bu nedenle bazı ülkelerde nükleer 
savaşlara karşı, askeri ve sivil amaçlar için stokta 
tutulan ürünlerdendir.
• Pişirme işlemi esnasında tanenin ruşeymin 
kısmında bulunan besin maddeleri tane içerisine 
nüfuz ettiğinden besin değeri diğer ürünlerden 
(ekmek, makarna) daha yüksektir.
• Pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, küf 
oluşumuna karşı dayanıklıdır ve raf ömrü diğer 
ürünlerden daha uzundur.

Bulgurun Faydaları oldukça yüksek miktarda lif 
içermesi bulguru bağırsak çalışmasından önemli bir 
pozisyona getirmiştir. Liflerin ayrıca tok tutucu bir 
özelliğe sahip olması, bulgura kilo kontrolünde de 
önemli bir rol yüklemiştir. Dünya Sağlık Örgütünün 
belirttiği üzere günde 25-30 gr. civarında lif 
ihtiyacımız bulunmaktadır.

Yapısındaki B1 vitaminleri; sinir ve sindirim 
sistemimizin güçlenmesinde önemli rol 
oynamaktadır. Ayrıca bu vitaminin, beriberi 
hastalığının önlenmesinde düzenli tüketilmesi 
gerekmektedir. Bulgur bütün bunların dışında 
yapısında içerdiği folik asit sayesinde hamile 
annelerin bebeklerinin zeka seviyesini ilerletme de 
oldukça gereklidir.

Bulgurun glisemik endeksini düşük olması 
sebebiyle, bulgur uzun süre tok tutar, kana yavaş 
karıştığı içinde diyetlerde kullanılabilecek bir 
üründür. Ayrıca da şeker hastalarına tavsiye edilir. 
Ayrıca salatalarda, sıcak ve soğuk yemeklerde 

kullanılan bir malzeme olması nedeniyle oldukça 
çeşitlilik sunan bir üründür.

Beslenme değerleri
Bulgur, pirinç ve kuskustan daha besleyicidir.

Enerji 350 kJ  (80 kcal)
Karbonhidrat 73,8 g
Yağ  1,5 g
Protein  11 gr. 
oranlar yetişkinler için alınması önerilen oranlardır.

Türleri
Sarı bulgur ve esmer bulgur olmak üzere 
2 ana sınıfa ayrılmaktadır. Daha sonra bu gruplar 
büyüklüklerine göre; iri pilavlık bulgur, pilavlık 
bulgur, köftelik diğer bir ismi ile düğü / düğürcük 
bulgur, Midyat bulguru ve çiğ köftelik bulgur olarak 
sınıflandırılmaktadır. Köftelik bulgur Gaziantep 
yöresinde “simit” ismiyle bilinir.

Bulgur rengini buğdaydan alır. Bulgur sadece su 
ve buğdaydan oluşur ve rengi tamamen doğaldır. 
Sarı bulgur; Anadolu’nun sert durum buğdayından 
oluşur. Bu yüzden rengi sarıdır. Fakat esmer bulgur, 
esmer bezostiye buğdaydan oluşur. Bu yüzden 
de rengi daha koyudur. Kısacası renk farkı ham 
maddeden kaynaklanmaktadır. Renkleri farklı olan 
bu ürünlerin lezzetleri de farklıdır.

Bulgur yemekleri
Bulgurdan çiğ köfte, bulgur pilavı, kısır, Bulgur 
çerezi,Bulgur helvası,Domatesli bulgur pilavı gibi 
yiyecekler yapılır.

Çorbalar
• Düurcuk Çorbası; Düurcuk bulgurun incesine 
verilen isimdir. Sabah çorbası olarak bilinir. Bu çorba 
ikram edilirken peynirli dürümde bulundurulur. 
Dürümde çömlek peyniri kullanılır. Bu çorba soğan 
ve salça tereyağında kavrularak yapılır.

• Yarma Çorbası; yarmadan yapılır. Yaz 
aylarından yarma hazırlanır. Kış boyunca bir yenilen 
içilen bir çorba olup yoğurtlu yapılır.
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 SİYEZ BULGURU-ANADOLUNUN 
GENETİĞİ BOZULMAYAN 
ÖZEL ÜRÜNÜ..
Siyez, kaplıca ya da einkorn (Triticum 
monococcum), Fransa, Fas, Yugoslavya 
ve Türkiye’de yetişen, Triticum boeoticum 
türünden yabani buğday türünün kültüre 
alınmış formudur. Triticum dicoccum buğdayı 
ile birlikte erken dönemde kültüre alınan 
buğday türlerindendir. İlk kez Güneydoğu 
Anadolu bölgesinde yer alan Karaca Dağ’da 
evcilleştirildiği düşünülüyor.

Genel bilgi
Tr. monococcum ya da Einkorn olarak da bilinen 
Siyez buğdayı ilk olarak 10.000 yıl önce Yakın 
Doğu’da tespit edilmiş olup, kültüre alınmış 
günümüz buğdayının da atasıdır. Hititler ve 
Frigler tarafından da tarımı yapılmış olan Siyez 
buğdayına verilen ilk isim Hititçe bir kelime olan 
“Zız” iken, daha sonraları “Siyez” ve bazen de 
“Kaplıca” olarak adlandırılmıştır. Günümüzde 
halen Kuzey Anadolu’da, Balkan ülkelerinde, 
Almanya, İsviçre, İspanya ve İtalya’da ekimi 
yapılmaktadır.

Siyez buğdayının yapısı]
Siyez Buğdayı 2n kromozom yapısındadır ve 
yabancı dillerde Emmer olarak adlandırılan 
ve Türkiye’de Kars yöresinde ekilen Triticum 
dococcum (Gernik ya da Kavılca)türü 
buğdaydan farklı bir yapıdadır. Tek başakçıklı 
olması ve sıkı kavuz yapısı itibarı ile hastalık ve 
zararlılara dayanıklı, kurak şartlarda ve fakir 
topraklarda rekabet gücü yüksek bir tür olarak 
bilinen Siyez Buğdayı’nın, yapılan çalışmalarda 
yüksek yağ içeriğine ve ekmeklik buğdaya göre 
daha fazla sarı lutein oranına sahip olduğu 
ortaya konmuştur. Ayrıca tam tahıl tüketimiyle 
ilişkili sağlık yararları ve düşük glisemik indekse 
sahip olmasının yanında, fonksiyonel gıda 
olarak da protein, fenolikler, tokoferoller ve 
karotenoidler açısından diğer buğday türlerine 
göre daha zengin bir yapıda olduğu tespit 
edilmiştir.

Besin Değerleri
Siyezin ortalama besin değerleri şu şekildedir:
• Enerji: 340 kcal/100g
• Kül 1,70 g/100 g
• Protein 14-25/100 g (ekmeklik buğdaylarda bu değer 
10-12 gr./100 g)
• Karbonhidrat 64,92/100 g
• Diyet lif 9,72/100 g
• Yağ 1,78/100 g
• E Vitamini 0,09 mg/100 g
• B1 Vitamini (tiamin) 0,25 mg/100 g
• B2 Vitamini (Riboflavin) 0,026 mg/100 g
• Niasin 4,21 mg/100 g
• B5 Vitamini 0,208 mg/100 g
• B6 Vitamini 0,41 mg/100 g
• B7 Vitamini 1,66 IU/100 g
• B12 Vitamini 0,091 IU/100 g
• K2 Vitamini 1,23 IU/100 g
• Folik Asit 26 IU/100 g
• Çinko 5,32 mg/100 g
• Demir 4,21 mg/100 g
• Fosfor 159,7 mg/100 g
• Kalsiyum 32,26 mg/100 g
• Magnezyum 93,51 mg/100 g
• Potasyum 403,5 mg/100 g
• Sodyum 3,41 mg/100 g
• Selenyum 11,5 IU/100 g
• Ham lif %0,90
•Nişasta %56,69
 
Türkiye’deki siyez buğdayı tarımı
Siyez Buğdayı Türkiye’de sadece Kastamonu 
yöresinde, özellikle de İhsangazi, Seydiler ve 
Devrekani ilçeleri civarında yetiştirilmektedir. 
Bulgura işlenerek tüketilmektedir. Siyez Bulguru, 
başakcıkları tek taneli olan ve kavuzlu bir yapıya 
sahip olan Siyez Buğdayı’nın, kaynatıldıktan sonra 
kurutulması ve tamamen geleneksel yöntemlerle taş 
değirmenlerde yarılması (kırılma değil) sureti ile elde 
edilen bir üründür. Kastamonu yöresinde 14000 
dekar Siyez Buğdayı ekiliş alanı bulunmaktadır. 
Kastamonu geneli Siyez buğdayın üretim miktarı 
3.500 ton, Siyez bulguru üretimi yaklaşık 700 
ton iken; İhsangazi İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Müdürlüğü’nün verilerine göre üretimin en fazla 
yapıldığı İhsangazi’de 2013 yılı ekilişi 6.750 dekar, 
Siyez buğdayı üretimi 1.687 ton ve Siyez bulguru 
üretimi ise 470 tondur.

Siyez bulguru ve İhsangazi
Siyez bulguru, üretiminin en yoğun yapıldığı yer 
olan İhsangazi yöresi için büyük önem taşımaktadır. 
İhsangazi yöresinin diğer tarım ürünlerinin ekimi 
için elverişsiz olması, kuraklığa ve verimsiz toprağa 
dayanıklı olan Siyez Buğdayı’nı en önemli tarım 
ürünü haline getirmiştir.Yöre halkı ekimini yaptığı 
Siyez Buğdayı’nın önemli bir kısmını hayvan yemi 
olarak değerlendirirken, diğer kısmı geleneksel 
yöntemlerle bulgura işlemektedir. Siyez Bulguru’nu 
tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla yılın ilk 
hasadıyla birlikte İhsangazi Siyez Bulguru Festivali 
düzenlenmektedir. Fikir Sahibi Damaklar grubunun 
Aralık 2011’düzenlediği buğday temalı Terra Madre 
günündeki fikirden ilham alan İstanbul’daki Slow 
Food Gençlik Gıda Hareketinin başlattığı çalışma 
sonuç vermiş ve Slow Food Biyoçeşitlilik Vakfı , 
İhsangazi Siyez Bulguru’nu Türkiye’deki ilk Slow Food 
Presidia’sı olarak ilan etmiştir. Türkiyenin ilk presidium 
ürünü İhsangazi Siyez bulguru, 25-29 Ekim 2012 
tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde gerçekleştirilen 
Terra Madre-Salone Del Gusto festivalinde Türkiye’yi 
temsil etti ve dünya kamuoyunun beğenisine sunuldu. 
İhsangazi’de Siyez buğdayı unundan zaman zaman 
ekmek üretilirken, tüketici talepleri doğrultusunda 
düzenli üretime geçiş hazırlıkları yapılmaktadır.
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MARMARA 
VE BALIKLARI

Marmara Denizi:, Karadeniz’i, Ege Denizi ve 
Akdeniz’e bağlayan bir iç denizdir. Karadeniz’e 
İstanbul Boğazı, Ege Denizi’ne Çanakkale Boğazı 
ile bağlanır. Türkiye’nin Asya ve Avrupa kısımlarını 
da birbirinden ayırır. Marmara Adasında bol 
miktarda mermer bulunması yüzünden adaya 
ve denize, Yunanca mermer anlamına gelen 
“Marmaros” denmiştir. Denizin bir diğer eski 
adı da “Propontis”tir. Türkiye’nin en büyük 
şehirlerinden İstanbul ve İzmit bu denizin 
kıyısında, diğer bir büyük şehri Bursa ise hızla 
deniz kıyısına doğru genişlemektedir.

Marmara’daki körfezler
• İzmit Körfezi  • Gemlik Körfezi
• Bandırma Körfezi  • Erdek Körfezi
 
Marmara’daki adalar
Marmara Denizi’ndeki adalar; İmralı Adası, 
Marmara Adaları ve Prens Adaları olarak 
gruplandırılır. Yüzölçümlerine göre en büyük üç 
ada şu sıradadır;
• Marmara Adası
• Paşalimanı Adası
• Avşa Adası

Jeolojik Değişimler
Marmara denizinde jeolojik olarak çok yakın 
döneme denk gelen başlıca değişimler şunlardır;

Kapıdağ Yarımadası: Tarihsel olarak adayken 
ve yüzölçümü düşünüldüğünde Marmara 
Denizinin en büyük adasıyken, karayla birleşerek 
(Tombolo) yarımadaya dönüşmüştür.

Büyükçekmece ve Küçükçekmece 
Gölleri: Her iki göl, akarsuların aşındırdığı birer 
vadi iken, deniz seviyesinin yükselmesi sonucunda 
koya dönüşmüştür. Zamanla koyun ağzında 
biriken alüvyonlar, deniz kulağı adı verilen alüvyon 
setleri oluşturarak, koyun ağzını daraltıp ya da 
kapatıp koyun göle dönüşmesine neden olmuştur.

Vordonisi Adası: Battığı düşünülen Prens 
Adalarından biri. Günümüzde Manastır kayalıkları 
olarak adlandıran bölge, Bizans döneminde MS 
1.000 yılında gerçekleşen bir deprem neticesinde 
battığı düşülmektedir. Yapılan dalışlarda bulunan 
MS 500 yılına ait manastır kalıntısı bölgenin 
geçmişte bir ada olduğunu kanıtlamaktadır.

MARMARA BALIKLARI
İstavrit, Trachuridae familyasından Trachurus 
cinsini oluşturan balık türlerine verilen ad.Birbirine 
çok benzeyen bu balıkların vücudu yanlardan 
biraz basık ve iğ biçimindedir. Ağzı öne doğru 
uzayabilme yeteneğinde, dişleri ince, gözleri iri, 
kuyruğu derin çatallıdır. Birinci sırt yüzgeci kısa ve 
ikinci sırt yüzgecinden yüksektir. İkinci sırt yüzgeci 
ve anüs yüzgeci kuyruğa doğru alçalarak uzar. 
Alt bölümü gümüş renginde, sırtı lacivert ya da 
yeşilimsidir.Gövdesinin orta bölümünde bir kıvrım 
yapan ve kalkan pul denen iri pulların örttüğü 
yanal çizgisi çok belirgindir. Sırt yüzgecine koşut 
uzanan ve yanal çizgi ile aynı işlevi gören yalancı 
yanal çizgi yalnız bu cins üyelerinde görülür. 
Yalancı yanal çizgi aynı zamanda istavrit türlerinin 
kolayca ayırt edilmesine de yarar.İstavritlerin 
yavruları yaygın olarak kıraça adıyla tanınır.

İskorpit (Scorpaena porcus), Scorpaenidae 
familyasından bir balık türü.Yaşamı aynı aileden 
olan Lipsos’un aynıdır. Farkları İskorpit’in 
Lipsos’a göre daha küçük olması (ortalama 20 
– 30 cm.) ve renginin koyuluğudur. Eti oldukça 
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lezzetlidir ancak dikenleri çok zehirli olduğundan 
yakalandığında dikkat edilmelidir.Pişirme biçimi: 
Çorba, yahni, buğlama , pilaki, fleto tava,Dönem: 
yaz ayları, özellikle de ağustos.Dikenleri vücuda 
değdiğinde, deride kızarıklık ve şişlik meydana 
getiren bir balık türüdür. Zehir etkisini birkaç gün 
sürdürmektedir. Tedavi için amonyak kullanılabilir. 
Ayrıca halk arasında bu balığa “çarpan” 
denmektedir.Kıyıdan yem ile tutulabilen, izmarit 
avcılarının bol bol karşılaştığı bir balık türüdür.
Genelde kumluk yerlerde tutulur.Daha önce 
söylendiği gibi tehlikelidir, özellikle acemi balıkçılar 
için daha tehlikelidir; kırlangıç gibi balıklarla 
karıştırıp müdahele edildiğinde iğnelerine temas 
edilirse, büyük acı verir.

Lüfer (Pomatomus saltatrix), Pomatomidae 
familyasından ekonomik değeri yüksek bir 
balık türü.Vücutları uzun, sırt yüzgeçleri iki 
tane, kuyrukları çatallı, ağızları iri, dişleri sivri ve 
güçlüdür. Yan çizgi hemen hemen düz olup, 
pullarla örtülüdür. Yan çizgide pul sayısı 95-100 
adettir. Sırt tarafı koyu mavi yeşilimtırak, alt 
tarafı gümüşî, yanları daha açık renk olan bu 
balıkların karnı parlak beyazdır. Keskin dişleri 
vardır. Uzunlukları 110 cm’ye, ağırlıkları 11,5 kg’a 
ulaşabilir. Küçükten büyüğe doğru defneyaprağı, 
çinekop, sarıkanat, lüfer, kofana, sırtıkara olarak 
adlandırılabilir. Lüferler, Mayıs ayının sonuyla 
birlikte üreme dönemine girerler ve haziran aynın 
ilk iki haftasına kadar bu süreç devam eder. Eylül 
sonu ekim başı gibi Karadeniz’de yumurtlayan 
balıklar İstanbul boğazından çıkmaya başlarlar.

Mezgit (Merlangius euxmus), Gadidae 
familyasına ait bir balık türü. Bakalyaro ile 
birlikte Merlangius cinsine aitdir.Karadeniz ve 
Marmara Denizi’nde çok yaygındır, ama diğer 
denizlerimizde az rastlanır. Ortalama 20–40 
cm boyunda olur. Aslında denizin 30-40 metre 
derinliğinde yaşar ama hamsi ve sardalya gibi 
küçük sürü balıklarını avlamak için yüzeylerede 
çıkar. Genelde şubat ile mayıs ayı arasında üreme 
zamanıdır, ama bu bölgesel olarak değişebilir. 

Eti çok lezzetlidir ve bütün sene boyunca bolca 
avlanılır. Ekonomik değeri yüksektir.

Tekir (Mullus surmuletus), Mullidae 
familyasından vücut rengi kırmızı veya pembemsi 
renkte olan bir balık türü.Vücut yuvarlak olup, 
başın altında bir çift bıyık bulunur. Büyük olan 
başın uzunluğu, yüksekliğinden fazladır ve baş 
profili eğimlidir. Birinci sırt yüzgecinde boyunca sarı 
ve kırmızımsı renkli bantlar bulunur. Barbunyadan 
burnunun oval, kafasının daha uzun, ağzın göz 
hizasına ulaşmayışı, göz çukuru altında sadece 
iki adet pul bulunuşu, vücudun alt yanından 
uzunlamasına sarı bantlar ve birinci sırt yüzgecinde 
siyah noktalar olması ile ayrılır. Genelde 15 ila 25 
cm arasında olup nadiren 40 cm’ye kadar çıkar. 
Ortalama ağrlığı 50-75 gram civarındadır.

Palamut (Sarda sarda), genellikle sıcak ve ılık 
denizlerde, hem açıkta hem de kıyı bölgelerinde 
yaşayan kemikli balık türü.Oldukça büyük ve 
keskin dişlerle kaplı olan ağzı, torpil biçimindeki 
bedeninin ucundadır. Sırtlarının genellikle mavimsi 
rengi, yanlara doğru gidildikçe karında gümüşi 
beyaza dönüşür. Sırtlarından başlarına kadar 
siyaha yakın koyu renkte birçok şerit bulunur. 
Büyük sürüler oluşturarak mevsimlik uzun göçlere 
girişir.

Kırlangıç balığı (Triglia lucerna), Triglidae 
familyasına ait bir deniz balığı türü. Marmara, 
Akdeniz ve Ege denizinin fazla göç etmeyen, 
yerli balığıdır. Karadenizde de kısmen rastlanır.Ilık 
denizlerin sahil yakınlarında 5–300 m. derinliklerin 
diplerinde çiftler halinde yaşar. Küçüklerine 
derviş balığıda denir. Ortalama 25–30 cm. olur. 
80 cm. ve 6–8 kg. olanlarına rastlanır. 15-20 
yıl yaşayabilir. 3 yaşında olgunlaşıp sahillerden 
uzakta üremelerini yapar. Küçük kabuklular, 
yumuşakçalar, deniz bitkileri ve böceklerle 
beslenir. Etinin lezzet ve yararı, Her mevsimde 
bulunmasıyla ekonomik değeri yüksektir. Diğer 
Akdeniz ve Avrupa ülkelerinde de tükecilerin 
sevdigi ve bol tükettigi bir balıktır.

Sardalya veya sardalye (Sardina 
pilchardus), Clupeidae familyasından ekonomik 
değeri düşük bir balık türü.Vücut yuvarlak, yanlardan 
hafif basık, solungaç kapakları dalgalı görümündedir. 
Vücudun yanlarında ve sırta yakın bölgelerde siyah 
noktalar bulunur. Vücut üst tarafta yeşilimsi, yanlarda 
gümüşi beyazdır. Vücut hemen dökülebilen pullarla 
kaplıdır. Solungaç kapakçıklarının kiremitvari dalgalı 
gümüşlü olması ve vücudunun yanlarında sıra 
halinde siyah noktaların bulunması karakteristik 
özelliğidir. 10–25 cm arasında boyları değişmektedir. 
Sağlık için önemli bir yağ asidi olan Omega-3 
açısından çok zengindir.Ekseriyetle sürü halinde 
dolaşırlar. Yaklaşık 20.000 yumurta bırakırlar. Adeta 
her dönem (Ocak, Kasım, Aralık dışında) ürerler.

Uskumru..(Scomber scombrus) bir deniz 
balığı. Aynı zamanda Uskumrugiller familyasına adını 
vermiş olan, bu familyanın örnek balığıdır.Vücut iğ 
şeklindedir. Sırtta aşağıya doğru inen açık veya koyu 
yeşilimsi-mavi, üzeri lekeli bantlar vardır. Başta beyin 
görünmez, karın tarafı açık gümüşi renktedir. Bütün 
yüzgeçler yumuşak ışınlı olup, gözler kolyoza göre 
daha ufaktır. Kolyozdan kafada ve vücutta bulunan 
pulların tek düze, sırt yüzgecindeki dikenleri daha 
çok sayıda (11-13), pulları ve yanlarının altında koyu 
esmer lekeler ve hava kesesi olmayışı ile ayrılır. 8 ila 
11 yıl arasında yaşarlar.Büyüklüğü ortalama 30-35 
cm’dir, maksimum 50 cm olur. Ortalama ağırlığı 100-
125 gram civarındadır. Kuzey Amerika sahilerinde, 
Kuzey Denizi, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi 
ve Karadeniz’de yaşar.
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denizlerin sahil yakınlarında 5–300 m. derinliklerin 
ve Karadeniz’de yaşar.
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PAZARLAMA

GPD yurt dışı fuarlarda etkin olmak ve yeni müşterileri portföyüne katmak için , 21-24 kasım 2016 tarihinde Dubai Big 5 fuarında, diğer 
seçkin markalar ile birlikte yerini aldı.Çok sayıda iş bağlantısının yapıldığı fuarda, GPD standı büyük beğeni topladı.2017 yılında da yurt 
dışı fuarlara katılım da bulunularak hem ülkemize döviz getirecek iş bağlantıları yapacağız hem de markamızı dünyaya tanıtacağız.

DUBAI BIG 5 FUARINDA
GPD RÜZGARI
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GPD VE VAHE İLE MUTLULUK EVİNİZDE

18 yıldır devam eden ve artık TV klasiği olan 
“ Vahe İle Evdeki Mutluluk” programının 
son 14 bölümünde GPD ürünleri hanelere 
konuk oluyor.Çeşitli kesimden ailelerin 
evlerini dekore etme amaçlı programda GPD 
ürün satış noktalarından alınan GPD markalı 
ürünler, Vahe Kılıçarslan tarafından ailelere 
sunularak bir mutluluk kaynağı haline geliyor.
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sunularak bir mutluluk kaynağı haline geliyor.

İbrahim Ercan-Musluoğulları Bursa
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PAZARLAMA

GPD İstanbul Beylikdüzündeki satış ofisini 
yeniledi.Standlarının hepsini değiştiren ve 
yenileyen GPD tüm ürünlerini ofisine gelen 
ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Stantlarımız 
yeni serilerimizi de içerecek şekilde üç ana 
planda tasarlandı. Banyo bataryalarımızı 
sergileyeceğimiz MDF panellerin LED  ışıklandırma 
sistemiyle görselliği arttırıldı. Lavabo ve eviye 
bataryalarını sergilediğimiz orta modülümüz 
parlak lake malzemeyle üç katlı olarak 
tasarlandı. Standlarımızın üçüncü ayağını ise duş 
sistemlerimiz oluşturdu. Ankastre ürünlerimizden 
el duşlarımıza kadar siyah akrilik paneller üzerinde 
sergilenmekte olan bu sistemler, çift taraflı yapılan 
döner sistem üzerinde ürün çeşitliliğimizi arttırdı.
Bunlara ilave olarak stantlarımızla beraber giriş 
santral bankomuzu da yeniledik.

TEŞHİRLERDE YENİLENME ZAMANI
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DERGİ İLAN

satis@gpd.com.tr

www.gpd.com.tr

facebook/gpdaimasizlerle

Danışma hattı: 0850 460 0 473

FUEGO SERISI

Inovasyon

Fonksiyonellik

GPD Sektörel dergilerde seçkin ürünlerini 
gösteren ilanlarını sergilemeye devam etti.
Banyo Mutfak dergisi, Atlas Jet Globber 
dergisi başta olmak üzere GPD ürün 
ilanları müşteri ve tüketicilerimizin ilgisine 
sunulmaya devam etti.

SEKTÖREL DERGİLERDEKİ 
GPD ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

s@gpd.com.trwww.gpd.com.tr
Danışma hattı: 0850 460 0 473

SOLUS SERISI

 Suyun zerafeti          teknolojiyle bulustu...

Danışma h

s@gpd.com.trwww.gpd.com.tr
Danışma hattı: 0850 460 0 473

ATROS SERISI

Fonksiyonellik

Inovasyon

Inovasyon

Inovasyon

Inovasyon

Fonksiyonellik

Fonksiyonellik

Fonksiyonellik

Fonksiyonelliksatis@gpd.com.tr

www.gpd.com.tr

facebook/gpdaimasizlerle

Danışma hattı: 0850 460 0 473

Inovasyon

Inovasyon

Fonksiyonellik

s@gpd.com.trwww.gpd.com.tr
Danışma hattı: 0850 460 0 473

ATROS SERISI

Fonksiyonellik

Inovasyon

inovasyon
fonksiyonellik

Felis

satis@gpd.com.tr

www.gpd.com.tr

facebook.com/gpdaimasizlerle

Danışma hattı: 0850 460 0 473
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BATARYALARIN KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzden en iyi sonucu almak istiyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen hususlara dikkat ediniz.

1. Bataryalarınızı monte etmeden önce, su borularınızda çeşitli sebepten dolayı kalmış olan pis suyu temiz su gelinceye kadar akıtınız.
2. Tesisat girişinizde de mutlaka GPD marka filtre kullanmaya özen gösteriniz.
3. Bataryanızı monte ederken zarar vermemek için çıplak ve tırtırlı anahtar kullanmayınız.
4. Kirlenmiş yüzeyleri temizlemek için kroma zarar verici lavabo ve eviye temizliğinde kullandığınız temizleme 
 tozlarını veya asit içeren diğer maddeleri asla kullanmayınız.
5. Kromlu yüzeyleri sabunla ve alkolle ıslatılmış yumuşak bir bezle temizleyiniz. Parlaklığını koruması için de 
 3-4 ayda bir gaza batırılmış bezle ovalayınız.
6. Kullanım ve bakım sırasında bu kılavuza uyulduğu takdirde GPD ürünlerinin üstün kalitesini uzun yıllar göreceksiniz.

ARDA SIHHİ 
TESİSAT
İSTANBUL
1983  İstanbul doğumlu iki çocuk 
babasıyım.1993 senesinde Yüksel 
Tesisat firmasında iş hayatına başlamış 
olup uzun seneler çalıştıktan sonra 
ustalık seviyesinde iken Vaillant 
Bayisi DRM Mühendislik firmasında 
profesyonel iş hayatıma devam ettim.

DRM Mühendislikteki çalışma sürecim 
vatani sebebiyle sona erdi. Askerlikten 
sonra Mavi Sıhhi Tesisat adı altında 
kendi iş yerimi açarak iş hayatına 
atıldım. GPD bünyesine bağlı olarak 
Beşiktaş Sarıyer bölge servisliğini dört 
seneye yakın gerçekleştirdikten sonra 
Eyüp Rami bölgesi, son olarak da 
Gaziosmanpaşa bölgesinde iş yerimi 
açarak ilgili bölgelere GPD bünyesine 
bağlı olarak Arda Sıhhi Tesisat adı 
altında hizmet vermeye devam 
etmekteyim. Kombi  bakım, petek 
bakım-tamir, tesisat bakım- tamir, ev 
dekorasyon-tadilat, inşaat ve emlak 
hizmetleri vermekteyiz. Hedefimiz 

Faruk Solakoğlu

her zaman müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarımızı gerçekleştirmektir. Sektör içerisinde 
var olduğumuz uzun zaman zarfında güven ve saygı ile kazanılan müşteri portföyümüz, kaliteli iş yapma 
ahlakımız ile bağlantılı olarak her geçen gün daha da artmaktadır. Daha iyi olmak için mücadelemiz devam 
ederken, müşterilerimizin ilgi ve alakası bizi daha da güçlendirerek, şevk içinde çalışmaya itmektedir. GPD 
firması ile sekiz seneden bu yana müdürümüz Mehmet Akın ile uyumlu çalışmaktayız. Bu vesile ile, GPD 
Ailesinin, 2016 senesinin sonuna gelmiş olduğumuz dönemde mutlu, huzurlu ve nice seneler geçirmesini 
dilerken, GPDergimizde ilk önce şahsim ve şirketim olarak bize bu köşeyi ayıran yöneticilerimize teşekkür 
eder, GPD Ailesi olarak başarılarınızın devamını diler emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım.


