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Değerli                  Okurları, 
 
Baharın kendini hissettirdiği 
bu dönemde yeniden sizler ile 
birlikteyiz. Yeni sayımızda içinde 
bulunduğumuz mevsim gibi pırıl 
pırıl  ve pozitif bir çaba ile sizlere 
yeniliklerimizden bahsediyor, 
kendimizi sizlere bir nebze olsun 
daha fazla tanıtmanın hazzını 
yaşıyoruz.
 
Bu sayıda ,yönetim bölümünde 
Satış ve Pazarlama’dan sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi Aret Polat’ın 
“İhracat Stratejisi” konusundaki 
görüşlerini, Satış bölümünde 
Bölge Satış Müdürümüz Halim 
Şahmar ve aksiyonlarını, Nokta 
bölümünde İstanbul bayimiz 
Altuncu Akriliği,  Zonguldak 
bayimiz Bükrü Yapı’yı, Edirne 
bayimiz EKF Yapı’yı, Erzurum 
bayimiz Isısan İnşaat’ı, Adana 
bayimiz Konsept T ‘yi, Eskişehir 
bayimiz Mapa Vitrifiye’yi, Bursa 
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GPD için bahar erken başladı...
bayimiz Nova Seramiği ve Antalya 
bayimiz Uluçay Isı’yı, Mutfak 
bölümünde Espina ile Enginarlı 
Levrek tarifini, GPD satış sonrası 
servis aksiyonları için İstanbul 
Beylikdüzü Tesisatı ve Pazarlama 
bölümümüzde ise son dönem 
aktivitelerimizi göreceksiniz.
 
Bu sayımızda UNICERA fuarının 
izlenimlerini sizlerle Pazarlama 
bölümünde paylaşıyoruz. Fuarda 
elde ettiğimiz kazanımlar ve 
sunuşumuz oldukça fazla beğeni 
topladı. Bunun yanı sıra yeni 
kataloglarımız, ülkemiz dışındaki 
aksiyonlarımız, direkt tüketici 
odaklı insert çalışmalarımız 
da pazarlama aksiyonlarımıza 
güç kattı ve bizlerin sizlere 
ulaşmasında önemli yer tuttular.

Yeni ürünlerimiz de fuar vasıtası 
ile müşterilerimizle buluştular ve 
çok beğenildiler. Kendi adımıza 
geliştirilen ve GPD markasını 

taşıyan 50 
bar basınca 
dayanıklı ve 
uzun ömürlü 
seramik 
kartuşumuz da 
profesyoneller 
tarafından ilgi 
gördü. Haziran 
ayından sonra 
yeni ürünlerimizle 
beraber, yeni 
kartuşumuzda pazarda 
kullanımda olacak.
 
Yeni markamız ARBEKA da 
pazarda kendini hissettirmeye ve 
bayi stoklarına güçlü bir şekilde 
girmeye başladı.GPD ve ARBEKA 
markaları uyum içinde sektörde 
her geçen gün güçleniyorlar.
Bizlerde markalarımıza paralel 
kendimizi geliştirerek sizlere en iyi 
hizmeti sunmaya gayret ediyoruz.
 
Yeniden birlikte olmak dileğiyle
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GPD hem iç piyasada hem 
de uluslararası piyasada hızla 
büyüyen ve kendini geliştiren 
bir marka konumunda. Yurt 
dışı piyasada gerçekleştirilen 
satış ve pazarlama faaliyetleri 
hakkında Aret Polat yoğun bir 
rekabetin varolduğu günümüz 
global pazarlarında başarılı 
olabilmek için bu pazarlara 
açılmak isteyen tüm kişi veya 
kuruluşların her şeyden önce, 

İHRACAT STRATEJİSİ

Aret Polat

Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyesi

“

”

Fuarlar bizim 
için çok önemli. 

Zira hedef 
pazarlarda 

gerçekleştirilen 
fuarlara katılarak 

ürünlerimizi 
tanıtabiliyor, 

o ülkenin 
müşterilerine 
özel ürünler 

geliştirebiliyor ve 
beşeri 

ilişkilerimizi 
güçlendirebiliyoruz.

rekabet ortamını iyi tanımaları ve 
çağdaş bir pazarlama anlayışını 
benimsemeleri gerektiğini 
belirtiyor. Aret Polat’a göre 
küreselleşen pazarlarda, alışılmış 
ulusal ve bölgesel farklılıklar 
artık ortadan kalkmakta, bir 
işletmenin, modası geçmiş, geçen 
yılın modellerini az gelişmiş 
ülkelere sattığı günler geride 
kalmıştır. İşletmeler, yüzeysel, 
bölgesel ve uluslararası farklılıkları 

görmezlikten gelerek dünyayı 
tek büyük bir pazar olarak kabul 
edip öyle faaliyet göstermeyi 
öğrenmelidirler.  

GPD bu düşüncelerin de gücü 
ile 24 ‘ü aşkın ülkede kendini 
göstermekte ve farklı ülkelerin 
tüketicilerine markasını 
tanıtmaktadır. İhracat satışı GPD 
için aynı zamanda iç piyasada 
da daha güçlü olabilmenin bir 
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anahtarı konumunda. Buradan 
sağlanan kısa vadeli nakit akışı, 
iç piyasada da pazar payı artıcı 
aktivitelerin finansmanında fayda 
sağlamaktadır. Yurt dışı pazarlarda 
her pazarın ayrı bir ürün talebi, 
demografisi, yasal, politik ve 
teknolojik çevresi ve rekabet 
şartları mevcut. Bu şartlara uygun 
olarak potansiyel tüketicileri 
yönlendirmek ve bilgilendirmek 
için fuar katılımları ‘da çok önem 
kazanıyor. Aret Polat ”Fuarlar 
bizim için çok önemli. Zira hedef 
pazarlarda gerçekleştirilen fuarlara 

katılarak ürünlerimizi tanıtabiliyor, 
o ülkenin müşterilerine özel 
ürünler geliştirebiliyor ve beşeri 
ilişkilerimizi güçlendirebiliyoruz.” 
diyerek fuarların ihracat stratejisine 
sağladığı katma değere dikkat 
çekiyor.

Aret Polat GPD ve ARBEKA 
markalarının her ikisine farklı 
pazarlarda farklı fiyatlandırma ve 
marka stratejisi ile pazarlayarak, 
ülke pazarı talebine göre hizmeti 
farklılaştırabiliyor. Bu esneklik her 
geçen yıl artan bir satış trendinin 

de en büyük desteği konumunda.
Aret Polat’a göre ihracat, GPD 
için tüm yumurtaların aynı 
sepette olmamasının da garantisi.
İç piyasada yaşanabilecek bir 
daralma anında ihracat satışları 
portföy karlılığına önemli katkı 
sağlayabilecek bir satış kanalı 
olarak yerini koruyor. 

GPD ve ARBEKA , birbirini 
tamamlayan 2 marka olarak hem 
yurt içinde hemde yurt dışında 
pozitif bir sinerji içinde ilerlemeye 
devam ediyor.
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1964 yılında Ardahan’da 
doğdum.1987 yılında sektörün 
okulu olan Perşembe Pazarı 
piyasasında işe başladım. İlk işe 
Teksan Su Sayaçları A.Ş. firmasında
başladım. Altı yıl burada çalıştıktan 
sonra 1993 yılında Ulu-El A.Ş.’ye 
geçtim ve burada da15 yıl hizmet 
verdikten sonra 2007 yılının 

sonunda GPD ailesine katıldım.
Aynı sektörde tam 25 yıldır 
çalışıyorum.Genelde  Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesi 
ağırlıklı seyahat ederek bu 
zamanlara kadar geldik. 

GPD firması içinde bulunduğumuz 
sektörde rakipleri arasında kendisini 

hep ileride düşünen kurumsal bir firma 
olarak yaptığı yatırım ve kaliteye verdiği 
önemden dolayı bu sektörde adını bilinir 
firmalar arasına yazdırmıştır.

Ben GPD ailesi içinde olduğumdan çok 
mutluyum. Umarım uzun yıllar aynı aile 
içinde devam eder ve bu markayı çok daha 
iyi yerlere getirme fırsatı bulurum.

Halim Şahmar
GPD Bölge Satış Müdürü

Erzurum Çifte Minareli Medrese
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GPD Bölge Satış Müdürü Halim Şahmar, Aret Polat 
ve Azizoğulları Ltd. Şti. - Yasin Kaşkaya

Kars Kosciol Apostolos Kilisesi 

İshak Paşa Sarayı

Sivas

Nemrut Dağı Heykelleri
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1988 yılında bugünkü Sultanbeyli 
sınırları daha ilçe olmadan 
önce bu bölgede ticaret 
hayatıma başladım. 24 yıldır 
yapı malzemeleri sektöründe 
bulunmaktayım. GPD ,Söğüt 
Seramik,Yurtbay Seramik ve 
Çanakçılar Vitrifiye ana bayiliklerim 
bulunmaktadır. Bu sektörde 
yaşadığım deneyimlere paralel 
olarak yeni bir atılımın içerisine 
girerek 2011 yılı itibariyle Safira 
markasıyla küvet, duş teknesi, 
compact sistemler ve hidromasajlı 
sistemler üretimi yapmaya 
başladık.  Altuncu Akrilik olarak 
24 yıllık ticari yaşantımızda hep 
müşterilerimize aynı kaliteli 
hizmeti sunmak, zamanında ürün 
sevkiyatı yapmak, kaliteli ürün 
satmak ve ürünlerinin arkasında 
durmak gibi hususları titizlikle 
yerine getirmeye çalıştık. Bu 
düşüncelerimize paralel olarak 
kendi grubunda her zaman 
söz sahibi olan ve bahsettiğim 
konularda prensipli olan GPD 
firması ile de uzun süredir 
çalışmaktayız. Gerek firma sahipleri 
gerekse profesyonel çalışanları 
ile yaşadığımız sıcak ilişkiler 
daha uzun seneler GPD ailesi ile 
çalışmaya devam edeceğimizin 
göstergesidir.

Altuncu Akrilik İSTANBUL

Zekai Altuncu

“
”

24 yıldır savunduğumuz ve ödün vermediğimiz ticari 
disiplinimiz ve müşterimize yaklaşımımıza en uygun 

firmalardan biri olan GPD ile de örtüşen yapımız sebebiyle 
daha uzun yıllar işbirliğimizin süreceğine inanıyoruz.



7

Nokta

2012/10

2006 yılından bugüne Batı Karadeniz bölgesinde Zonguldak 
ilinin 25.000 nüfuslu ilçesi Devrek’te Bükrü Yapı Malzemeleri 
İnş. Taah. Nak. Har. San. Tic. Ltd. Şti olarak yapı sektöründe 
hizmet vermekteyiz. Sektörün önde gelen üretici firmalarıyla 
kaliteyi en ekonomik şekilde müşteriye ulaştırma politikasını 
göz önünde bulundururken, müşteri memnuniyetini ön 
planda tutarak bölge halkımıza en iyi hizmeti vermeye 
çalışmaktayız.

Bayisi olduğumuz  sektörün önde gelen firmalarından biri de 
armatür ürün grubunda kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan GPD firmasıdır. Kurulduğumuz günden beri GPD 
firması, geniş ürün yelpazesiyle  kaliteli ve garantili ürünleriyle  
bize hizmet ve destek vermektedir. Elbette bizde aynı anlayışla 
GPD’nin bize vermiş olduğu hizmeti müşterilerimize  ulaştırma 
çabasındayız. Ticaretin şartlarının zorlaştığı son zamanlarda 
GPD firmasının özveri ile çalışmasını ve ülke çıkarlarını göz 
önüne alarak çalışma stratejilerini bayi olarak destekliyoruz.

Bu satırlar vesilesiyle GPD’ye verdiği hizmetlerden ve bize 
katmış olduğu deneyimlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Bükrü Yapı ZONGULDAK

Sezai Bükrü

“

”

GPD’nin bize sunduğu 
kaliteli ürün ve hizmeti 

bizde aynı şekilde 
müşterilerimize 

sunma gayretindeyiz. 
Kendilerine firmamıza 

kattıkları değer ve 
deneyimlerden dolayı 

müteşekkiriz.
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1988 yılında kurulan, Edirne İnşaat 
ve Dış Tic. Ltd.Şti kuruluşundan 
itibaren birçok projeyi başarı ile 
tamamlamıştır. 23 senelik bir şirket 
olmanın getirdiği tecrübe ve 
referanslarla proje aşamasından 
başlayarak mimari ve inşaat işleri, 
mekanik ve elektrik montajı ince 
yapı işleri dahil anahtar teslimi 

EKF Yapı EDİRNE

Soldan sağa: Kerem Arda, İsmail Arda ve Furkan Arda

Zafer Akburak,Zuhal Yalınlardan ve Halim Şahmar

yüksek kalitede iş yapan 
bir inşaat firması olarak 
faaliyet göstermektedir.
Firmamızın sahipleri 
İsmail Arda, Kerem ve 
Furkan Arda’dır.
               
Kuruluşundan bu yana 
tamamlanan ve devam 
eden projelerin bazıları: 
45 Dairelik Villa Konut 
Yapı Koop., Tekstiplik 
Fabrikası Altyapı ve Kaba 
İnşaat işleri, Kırklareli yolu 
üzerinde bulunan Ladin 
Villaları ve 28 daireden 
oluşan Öz Arda Konut 
Yapı Koop. Olmak üzere; 

ayrıca Edirne İnşaat 1994 yılından 
beri Saroz Körfezi Enez’de 13 
tanesi tamamlanmış 2 tanesinin 
inşaatı devam eden 15 adet yazlık 
site projesi geliştirilmiştir.

Bugün inşaatı devam eden 2 site 
hariç olmak üzere bugüne kadar 
yalnızca Enez’de 300 adet dubleks 
villa ve daireyi anahtar teslimi ve 

çevre düzenlemesi dahil olarak 
müşterilerine teslim etmiştir. 
Aynı zamanda Toprak Seramik 
ve İnşaat Malz.Paz. ve Tic A.Ş. 
bünyesinde uzun yıllar Mağaza 
Müdürü olarak görev yapmış olan 
Zafer Akburak ile 2009 yılında EKF 
Turizm İnş. Malz. ve İnş. Taah. San. 
Tic.Ltd. Şti ‘ni kurarak Talatpaşa 
Asfaltı No.106 Ayşekadın/
EDİRNE adresinde 180 m2 ‘lik 
showroom’unda satış ve sevkiyat 
sorumlusu Ali İbrahim Duvan ile 
daha önce Toprak Seramik A.Ş 
Edirne Mağaza’da Muhasebe 
Sorumlusu olarak görev yapmış 
olan satış destek ve muhasebe 
sorumlusu Zuhal Yalınlardan ile 
satış faaliyetini sürdürmektedir. 

EKF Yapı geniş bayi ağıyla ve 
açıldığı günden itibaren bu bayi 
ağına sektöründe her zaman en iyi 
ve yenilikçi, öncü firmalardan biri 
olan GPD markasını tercihlerimizin 
başına koyarak kaliteden ödün 
vermeden inşaat sektörüne 
yenilikler, çözümler getirerek ve 
satış sonrası desteği ile müşteri 
istek ve taleplerine anında cevap 
vermektedir.
 
Kazandığımız itibar, deneyim, 
bilgi ve birikim yatırımlarımızda 
bize destek olup, bizde 
referanslarımızdan aldığımız 
güçle yolumuza devam ediyoruz. 
Yatırımımız gelecek, amacımız 
daha ideal yaşam alanları inşa 
etmek ve inşa ettiğimiz her eserle 
içinde yaşadığımız şehre kalıcı 
estetik artı değerler katmak.
 
Edirne İnşaat, EKF Yapı, Emek 
Yapı ve Edirne Granit şirketlerinin 
birleşiminden doğan, Edirne 
Group olarak GPDergi’de 
firmamıza yer verdikleri için 
GPD ailesine teşekkür ederiz.
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Isısan İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. ünvanlı 
firmamız tüm inşaat malzemeleri ve 
mekanik tesisat malzemelerinin satışı 
ve özellikle mekanik tesisat konusunda 
müteahhitlere ve kooperatiflere çözüm 
ortaklığı hizmeti vermek amacıyla 1994 
yılında iki ortak tarafından kuruldu. 
Geride kalan yıllarda çıkış noktamızdan 
belki daha iyi bir yerlere gelmiş olabilirdik 
diye düşünüyoruz ancak bölge koşulları 
bizi beklentilerimizin altında bıraktı. Biz 
yine de mevcut olan yerimizi her ticari ve 
ekonomik koşulda korumayı başarabildik.  
Firmamız 18 yıllık ticari hayatında Türk 
örf ve adetlerine dini vecibelerine ve 
kabul görmüş ticari teamüllere uyma 
yönünden bakış açısını değiştirmedi, 
bundan sonra da değiştirmeyecektir. Bu 
bağlamda belki çok şey kazanmış ya da 
kaybetmiş olabiliriz ancak bunun yanısıra 
çok dost kazandığımızı söylemek isterim.

GPD firması yetkili satıcısı olmaktan 
onur duyduğumuz firmalardan birisidir. 
Umarım ticari birlikteliğimiz geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de devam eder.
Bu vesile ile bize ayırdığınız bu köşe için 
teşekkür eder, GPD ailesine hayırlı ve bol 
kazançlı nice mutlu, huzurlu ve sağlıklı 
yıllar dilerim.

Isısan İnşaat ERZURUM

Ayhan Buzlak

“

”

Firmamız 18 yıllık ticari 
hayatında hep benimsediği 
ilkeler çerçevesinde hareket 
etmiş ve bundan asla ödün 

vermemiştir.  Başladığı 
günden bu yana çizdiği 

çizginin dışına çıkmamış ve 
çıkmayacaktır. Bu sebeple 

bazı şeyleri kazanmış ya da 
kaybetmiş olsak ta dost olarak 

kazandığımız insanların 
olması bize doğru yolda 

olduğumuzu ispat etmiştir.
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Konsept- T ADANA

Uzun yıllar bu sektörde Adana’da farklı firmalarda çalıştım. Yıllar içerisinde biriken tecrübeme güvenerek, 
ideallerimi gerçekleştirebilmek adına sektöre Konsept - T adını verdiğim firmamla ilk adımı atmış oldum. Her 
ne kadar sektörel bilgi ve deneyimlerime güvenerek ticaret hayatına atılma cesaretini göstermiş olsam da 
bu atılımın bir de yıllar içinde biriktirdiğim  müşteriler tarafı var ki onlarda bu adımı atmam konusunda beni 
oldukça teşvik ettiler. Hepsine bu satırlar aracılığıyla da teşekkür etmek isterim. 

İçinde bulunduğum sektörü ve yaptığım işi severek yapıyorum ve bu sevgi beraberinde başarıyı da getiriyor. 
Özellikle yapı malzemelerinden seramik grubuna ayrı bir ilgi ve heyecan duyuyorum hatta biraz da abartarak 
söyleyebilirim ki ben bir seramik aşığıyım. Belki de geçmişte desinatör olma hedeflerimin bu ürüne ilgi 
duymam da ayrı bir etkisi vardır.

GPD ile yollarımızın kesişmesi yine sektörde edindiğim tecrübelerime istinaden oldu diyebilirim. Bu sektörde 
çalıştığım süre içinde ithal ve yerli olmak üzere armatür grubunda birçok ürünün satışını yaptım.GPD’nin 
sektörde ve tüketici gözünde markalaşmış olan firmalardan farkı olmadığını, bu yolda emin adımlarla ilerleyen 
yerli bir marka olduğunu biliyor ve inanıyorum. Bu sebeple kendi kararlarımı aldığım işyerimde tercihimi 
GPD’den yana gönül rahatlığıyla kullandım. Bundan sonraki adımda adından daha sık söz ettiren ve herkesin 
tercih edeceği bir marka haline gelmesi için bu ailenin bireylerinden birisi olarak ürünlerini güvenle satmaya 
devam edeceğim. GPD ailesine her alanda başarılar diliyorum.

Teksin Portakalcı
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Mapa Vitrifiye ESKİŞEHİR

Firmamız Eskişehir merkez de 
faaliyet göstermekte olup, iki 
ortaklı bir şirkettir. Ortaklardan 
Halil Macit 1968 yılı Erzurum 
doğumlu olup, Atatürk Üniversitesi 
İşletme Fakültesi mezunu, Erdal 
Sağay Niğde doğumlu Erzincan 
Üniversitesi mezunudur. Halil Macit, 
Söğüt Seramik ve Yurtbay Seramik 
firmalarında uzun yıllar yöneticilik 
yaptıktan sonra vitrifye sektöründe 
kendisine ait bir fabrika kurup altı 
yıl üretim yaptıktan sonra ortağı 
ile beraber inşaat malzemeleri 
satışı ve inşaat yapımı işine devam 
etmektedir. Erdal Sağay ise uzun 
yıllar ticaretle uğraşmış, özellikle 
inşaat ve inşaat malzemeleri 
satışında ticaret yapmıştır.

Firmamız özellikle GPD firması ve 
Yurtbay Seramik ürünlerinin Eskişehir 
ana bayiliğini yapmaktadır. GPD 
ürünlerinin kalitesinin tartışılmaz 
olduğu gerçeğiyle rahatlıkla 
bölgemizde satışı tarafımızdan 
gerçekleştirilmektedir. Müşteri 
memnuniyetini gözeterek üretim 
yapan bir firmanın ürünlerini satmak 
firmamıza büyük güç katmaktadır. 
Müşterilerimize verdiğimiz GPD 
ürünleri bize şikayetle dönmediği 
için de satıcı bir firma olarak ayrıca 
huzurluyuz. 

Ürünleri alan müşterilerimiz yeniden 
gelip kalitesinden çok memnun 
olduklarını ve eksik kalan yerleri 
için de almak istediklerini dile 
getirmektedirler. Gayretlerimiz 
bölgemizde ürün satışlarını hızla 
artırmak yönündedir.

GPD firmasına üretim hayatı 
boyunca başarılar diler,firmamıza 
dergilerinde yer ayırdıkları için 
teşekkürlerimizi sunarız. GPD ürünü 
satan meslektaşlarımıza da bol 
kazançlı GPD li günler dileriz.

Halil Macit
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Nova Seramik BURSA

Nova Seramik Ltd.Şti. 2009 yılında Gökhan Küçük ve 
Tanju Koyuncu birlikteliğiyle kurulmuştur. Amacımız 
büyük projelere malzeme tedarik etmekti. Düşünce 
yapımız tedarikçi firma kapsamında birçok projeye hızlı, kaliteli, sorunsuz ürünlerle 
hizmet vermektir. 

Firmamız kurulduğu andan itibaren Kütahya Seramik, Akgün Seramik bayiliklerini 
bünyemize kattık. GPD ile tanışmamız sayın bölge müdürü Ayhan bey’in 
aracılığıyla oldu. Firmanın marka bilinirliği ve kalitesi GPD’yi de bayiliklerimiz arasına 
katmamıza neden oldu. Şuan birçok önemli projede GPD armatürleri kullanılmakta 
ve beğenilmektedir. Bizde Nova Seramik olarak GPD ürünleriyle birçok projede 
yer aldık. Bursa Odunluk Fen Lisesi, Orhaneli Devlet Hastanesi, Karabük Devlet 
Hastanesi, Veysel Karani İlk Öğretim Okulu, Posta İşleme Merkezi, TOKİ, Manisa’da 5 
okul Eskişehir TOKİ Okulları, Konya TOKİ Okulları projelerimizden bazılarıdır.  

GPD markasının kalitesine inancımız tam olduğu için bütün Kamu Kurum İnşaatları 
ve Toki projelerinde ilk tercihimiz olmaktadır. GPD’nin hızlı lojistik ve servis 
desteğiyle projelerimizde sorunsuz hizmet vermekteyiz.

3 yıldır hizmet verdiğimiz Beşevler mağazamızdan taşınarak 400 m2 alana sahip 
yeni showroomumuzda İzmir yolu üzerinde faaliyetimize devam etmekteyiz.  
Showroomumuzdaki amacımız toplu işlere ilave olarak nihai tüketiciye de en iyi 
hizmeti verebilmektir. Kütahya Seramik, Akgün Granit,Tema, Damla Banyo Dolapları 
v.b gibi kaliteli markaların desteğiyle başarılarımızın devamına inancımız tamdır. 

Seçkin müşteri portföyümüz  sektörün sıkıntılı anlar yaşadığı bu dönemde 
firmamızın sorunsuz bir büyüme içinde trendini sürdürmesine etkendir.. 
Başarımızda ve büyümemizde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizi 
destekleyen bayisi olduğumuz tüm firmalara teşekkür ederiz.

Tanju Koyuncu
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Uluçay Isı ANTALYA

Uluçay Metal Ramazan Uluçay tarafından 1985 yılında kurulmuş ve sektörde hizmet vermeye başlamıştır. 
Antalya Sanayisi içerisinde 2500 metre karelik kapalı alanda üretim yapmaktadır. 40 kişilik profesyonel ekibi 
ile Antalya ve çevresindeki en büyük Güneş Enerjisi Sistemleri Üreticisidir. 2003 Yılından itibaren yurtdışına 
ihracata başlayan firmamız, halen yurtiçi ve yurtdışında üstün faaliyetleri ile hizmetine devam etmektedir.

GPD ailesiyle 2012 sezonu itibari ile çalışmaya başladık. Üretmiş oldukları ürünlerinin kalitesine, güvenimizden 
dolayı işi ortaklığı adı altında iş hayatımızı sürdürme kararı aldık. Çalışmalarımızda gpd ürünlerini en iyi şekilde 
tanıtmak nihai tüketiciye ulaşması İçin çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yeni GPDergi sayısında yer almaktan 
gurur ve onur duyar, tüm GPD çalışanlarına ve kurucularına teşekkür ederiz.

İlhami Tankut, Erdoğan Kaya, Ramazan Uluçay, Hüseyin İnan Durmaz
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Mutfak

Enginarlı Levrek
4 kişilik
Malzemeler:
1 büyük deniz levreği
2 enginar, dilimlenmiş
2 orta boy beyaz soğan, ince doğranmış
5-10 kiraz domates, ikiye bölünmüş
Dörtte bir su bardağı zeytinyağı
Tuz, Karabiber
Bir taze biberiye dalı veya bir tutam 
kurutulmuş biberiye

Hazırlanması:
1.Espina Endüstriyel Eviye Bataryası ile 
levreğinizi temizledikten sonra fırında 
pişirecek şekilde hazırlayın. Uzunca bir 
folyoyu kenarları ortada birleşek şekilde 
katlayın. Yağlı fırın kağıdını da aynı şekilde 
katlayıp folyonun üzerine koyun. (folyo 
ve kağıdın uzunluğu yaklaşık olarak 
balığınızın üç katı olsun, böylece balığı 
üzerine koyup kapattığınızda tamamen 
kapanabilsin.)

2.Fırını 230 dereceye getirin. Enginarları, 
soğanları, domatesleri ve zeytinyağını 
harmanlayın. Tuz ve karabiber ekleyin.

3.Balığı dışına tuz ve karabiber serperek 
folyonun üzerindeki yağlı kağıdın ortasına 
yerleştirin. Balığın içine de tuz, karabiber 
ve biberiye serpin. Harmanladığınız 
sebzeleri balığın üzerine yayın. Folyo ve 
kağıdı bir arada balığın üzerine katlayın. 
Açık kalan kenarları içe doğru kıvırın.
Fırın tepsisine yerleştirip 1 saat 10 dakika 
pişirin. Pişince 5 dakika oda sıcaklığında 
bekletip servis yapın.

Espina ile Enginarlı Levrek
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1986 yılında Varna / Bulgaristan’da 
doğdum ve 1989 yılında 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
ailemle birlikte göç ettik. İlk, 
orta ve lise eğitimimi Manisa’da 
tamamladım. Manisa And. Dış 
Tic. Mes. Lisesi’ni bitirdikten sonra 
Muğla Üniversitesi Dış Ticaret 
bölümünden mezun oldum. 
Liseye başladığım 2000 yılından, 
üniversiteden mezun olduğum 
yıla kadar geçen 6 yıllık süreç 
içerisinde sürekli olarak idealim 
olan Dış Ticaret alanında eğitim 
aldım. 

İlk iş tecrübemi 2006 yılında 
aynı zamanda GPD’nin 
tedarikçilerinden biri olan 
Gürtan Plastik’te dış ticaret 
departmanında edindim. İlk ciddi 
iş deneyimim olmasına rağmen, 
bir Dış Ticaret Departmanında 
yapılan tüm operasyonel ve 
satış aksiyonlarını tek başıma 
gerçekleştirdim. Gürtan Plastik’teki 
görevimden ayrıldıktan sonra 
İspanya – Zaragoza San. ve Tic. 
Odası işbirliğiyle 18 İspanyol 
şirket için Türkiye’de ticari gezi 
organizasyonları gerçekleştirdim. 
2010 yılında Mardin’de vatani 
görevimi tamamladıktan sonra 

Yurtdışı 
Satış Asistanı
Ayhan Yılmaz

Teknogon’da Grup İçi İthalat ve 
İhracat ekibine katıldım. Mart 
2012’den beri GPD ailesinde 
Yurt Dışı Satış Asistanı olarak 
görev almaktayım. GPD Ailesi’nin 
bana hem kariyer hem de 
dostluk anlamında çok şeyler 
katacağından daha şimdiden 
inanmış bulunmaktayım.

GPD ailesindeki görevim, Yurt 
Dışı Satış’ın her aşamasında fiilen 
bulunup ihracat müşterilerimizin 
taleplerine ve isteklerine anında 
ve doğru cevaplar vermek ve 
ihracat operasyon işlemlerinin 
düzenli ve problemsiz bir şekilde 
tamamlanmasını sağlamaktır. 
Aynı zamanda yurt dışı fuar ve 
ticari gezi organizasyonlarının 
takibi ve teşvik işlemlerinin 
takibini de ben yapmaktayım. 
Bu işlemlerin dışında ihraç kayıtlı 
ve ihracat siparişlerinin sisteme 
girilmesi, ilgili siparişlerin üretime 
bildirilmesi, hazır olan siparişlerin 
sevkiyat programının hazırlanması 
ve bu sevkiyat programının 
uygulanması, gümrükleme 
firmasıyla ihracat işlemlerinin 
takibi, yurt dışı ödemelerin 
finans departmanının bildirilmesi 
gibi ihracatın olmazsa olmaz 

operasyonel aksiyonlarında da 
fiilen bulunup yurt dışına ihraç 
edilecek olan malzemelerin 
müşterilerin istediği şekilde, yerde 
ve zamanda müşterilerimize 
ulaşmasına katkıda bulunuyorum. 
İhracat operasyonlarının hata 
toleransının hassasiyetini ve 
yurtdışı müşterilerimizin GPD 
Ailesi için önemini bildiğimden 
ötürü görevimi başarıyla 
gerçekleştirebilmek için sürekli 
çalışmakta ve her geçen gün daha 
iyiye ulaşma gayreti içindeyim.

GPD, Günümüz Türkiye’sinde 
ve Dünya’sında inovasyonun 
önemini kavrayan ve üretmiş 
olduğu tüm ürünleri bu kavram 
üzerine inşa eden bir şirket. 
Detaylara, kullanışlılığa ve 
kaliteye verilen önem şüphesiz 
GPD’yi rakipleri karşısında her 
zaman bir adım önde kılıyor. 
GPD kalitesi ile kendisini ispat 
etmiştir. Bu kalite anlayışı sonucu 
Türkiye’nin önde gelen firmaları 
arasında yer almanın haklı 
gururunu yaşamaktadır. Ben de, 
Türkiye’nin en köklü ve en önemli 
şirketlerinden biri olan GPD’de 
yer almaktan onur ve mutluluk 
duyuyorum.
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UNICERA 2012

GPD, UNICERA 2012 
fuarında bu yılda çok 
başarılı bir katılım 
gerçekleştirdi. Geçen 
yılki stand konseptini 
aynen koruyan 
GPD ürünlerini 
bağımsız üniteler 
ile seri/aile bazında 
sergileyerek tüketici 
ve profesyonel 
gruplar ile ürünler 
hakkında önemli 
bilgi alışverişinde 
bulunulmasını 
kolaylaştırdı. Yeni 
seriler Tigra, Felis, 
Ritmo, Frezia ve 
Fuego ‘nun da 
sergilendiği stand 
içinde ayrıca GPD 
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nin 50 barda sızdırmazlık ve 
basınç dalgalanması karşısında 
dayanıklı olan, 150.000 açma 
kapamayı çok rahat yapabilen, 110 
derece açı ile sıcaklık ayarı imkanı 
veren, kendi markasını taşıyan 
özel üretim seramik kartuşu da 
ayrı bir stand ile tanıtıldı. Kartuş 
2012 Hazirandan itibaren GPD 
ürünlerinde standart olacak.
 
GPD, standında hem bayileri 
hem tüketiciler hem de iç ve 
dış piyasadan yeni müşterilerini 
ağırlarken, yeni işbirliklerine de 
imzasını attı. Firmaların yeniliklerini 
yarıştırdığı fuarda GPD yine 
rakiplerinin bir adım önünde yer 
almaya devam etti.
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GPD Kıbrıs’ta
GPD İhracat Departmanı, müşterileriyle sadece servis 
bazında ilgilenmekle kalmayıp, kendilerini yerlerinde 
görüp, her ülkenin ihtiyacına göre satış stratejilerini 
belirleyebilmek ve her zaman yanlarında olduğunu 
gösterebilmek adına, 2012 yurt dışı gezilerine 
başlamıştır. Kıbrıs müşterimiz YAR PLUS, İhracat Müdürü 
Narin Ayeri tarafından ziyaret edilmiştir.  Yar Group’un 
Girne, Mağusa, Lefkoşe ve Lefkoşe / Sanayii mağazaları 
teker teker görülüp, mağaza müdürleriyle ve satış 
temsilcileriyle konuşulmuştur.  Yapı Merkez Şube 
Müdürü Kenan Nurçin Bey ve Firma sahiplerinden 
Ahmet Raşit Bey ile görüşmeler gerçekleştirip, 
2012 yılı için ortak kararlar alınmıştır.

GPD Kıbrıs’da da 
eğitim faaliyetlerine 
devam ediyor.YAR 
PLUS mağazası 
elemanları GPD 
markalı ürünlerin 
tüm özelliklerini 
Teknik Servisler 
Sorumlusu Mehmet 
Akın’dan aldıkları bir 
günlük ürün eğitimi 
sonrası pekiştirdi.

GPD Kampanya

GPD Koçtaş 
mağazalarında 

uyguladığı bedelsiz 
montaj uygulaması 
ile 3 Mart-5 Mayıs 

tarihleri arasında KDV 
dahil 275 TL’lik GPD 
batarya, musluk ve 
duş seti alımlarında 

montaj ücreti almıyor. 
GPD teknik servisleri 

ile satış sonrası 
hizmetlerindeki 

gücünü bu tip montaj 
kampanyaları ile 

tüketicilere sunuyor..
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GPD Katalog & İnsert

GPD teknolojik ve estetik üstünlüğe sahip tasarımlarını tüketiciler ile buluşturmak için kendi segmentinin
 en önemli dergisi olan ALL DECOR dergisi Nisan sayısına insert vererek , kullanıcıların satış noktalarında 
GPD ürünleri ile ilgili olumlu deneyimler yaşamasını sağlıyor.GPD İstanbul,İzmir,Ankara , Adana ve  Antalya’daki 
ALL DECOR dergisi okuyucuları ile buluşarak farkındalık yaratıyor…

GPD ürün gamını sergilediği, teknik detaylar ve özellikler hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği 2012 İhracat kataloğunu çıkarttı. 
UNICERA 2012’de dağıtılan katalogta ürünlerin teknik çizimleri ile beraber ürün özellikleri İngilizce, Rusça ve Arapça olarak 
yer alıyor. Bu katalogla eş zamanlı olarak iç piyasa tüketicilerini bilgilendirmek amacıyla daha küçük boyutta ürün 
görsellerine ve genel özelliklerin yer aldığı kataloglarda dağıtıldı. Her yıl fuar süresince GPD’den haberleri tüketicilere 
ulaştıran UNICERA Fuar Özel Gazetesi Su Dünyası da bu sene oldukça dikkat çekti.

dünyası
GPD Kurumsal İletişim Bülteni 2012

GPD, 2012 yılına yine yeniliklerle dolu 
olarak girdi. Yeni yılda ürün gamında 
köklü değişiklikler yapmayı hedefleyen 
firma, 5 yeni serisini UNICERA 2012 
fuarında sergileyerek tüketicilerin 
ve müşterilerinin beğenisine sundu. 
Frezia, Fuego, Ritmo, Tigra ve Felis 
isimleri ile, Tigra haricinde Haziran ayı 
itibarı ile satışa sunulacak 5 yeni seri 
de su ve enerji tasarrufu yapan ısı-debi 
ayarlı kartuşa sahip olarak, tasarımın 
yanında, hem doğal kaynakları hem de 
kullanıcıların bütçelerini koruyor.

Fuego serisi; GPD nin “ tasarımın gücü” 
konsepti altında üretilen bu serisinin 
banyo bataryasında yer alan doğal su akışı 
özelliği ve özel tasarım el duşu ile birlikte 
satılacak olmasına ilave olarak, lavabo ve 
eviye bataryalarında da dikdörtgen perlatör 
kullanımı önemli bir fark yaratıyor.

Frezia serisi;  GPD’nin “tasarımın gücü” 
konseptine dahil olan bir başka yeni seri 
olan Frezia serisi, zarif ve minimal ürün 
arayanlar için özel tasarlanan bir seri. Seride 
gizli perlatöre sahip banyo bataryası ile tüm 
fonksiyonlarda olan  özel tasarım kumanda 
kolu ön plana çıkıyor.

Ritmo serisi; GPD nin “Modern Yaşamlar” 
konseptine dahil olan bu serisi, köşeli 
hatları seven kullanıcılar için tasarlanan, 
güçlü bir seri. Seride lavabo bataryasının 
çıkış ucu uzunluğu ve yüksekliği GPD’nin 
yeni tasarım çizgisinde son derece kullanışlı 
olarak tasarlandı.

Felis serisi; GPD nin “Modern Yaşamlar” 
konseptine dahil olan bir başka serisi olan 
Felis serisi, güçlü gövde yapısı, banyo ve 
lavabo bataryasında yer alan gizli perlatörü 
ile yuvarlak hatlı serileri sevenler için yeni 
bir kulvar açıyor.

Tigra serisi; GPD nin “ Modern 
Yaşamlar” konseptine dahil 
olan Tigra serisi , gövde 
ile uyumlu kol tasarımı ve 
geniş ürün gamı ile sade 
ama fonksiyonel tasarımlar 
arayanlar için uygun bir tercih...

5GPD’den

5 YENİ

SERİ

FUEGO

TİGRA

RİTMOFREZİA FELİS

www.             .com.tr
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Pratik Çözümler Sunan 
Yepyeni Bir Marka

    markası , GPD markalı ürünlerin üreticisi Gül Pres Döküm güvencesi ile pratik çözümler sunan, 
ekonomik, sade ama iddialı bir marka olarak 2011 yılı içerisinde ön hazırlıklarını tamamlamış ve 2012 yılı itibariyle ürün 
raflarındaki yerini almıştır.Talia, Nerida serileri ve Duş Setleri ile pratik çözümler isteyenlerin ilk tercihi olmayı hedefleyen 
marka, aynı zamanda ulaşılabilir ve bütçeye uygun fiyatlarıyla da cazip olmayı hedeflemektedir.
 
ARBEKA markasını güvencesi altına alan, üretim hayatını 1962 yılından beri sürdüren ve 1978 yılından itibaren GPD markası ile 
üretimine devam eden Gül Pres Döküm, pirinç hammaddeden pres baskı ve döküm olarak, çeşitli su ve gaz vanaları, radyatör 
valf ve rakorları, banyo ve mutfak armatür ve muslukları üretimiyle Türkiye pazarında önemli ve köklü bir yere sahiptir. 

İstanbul Beylikdüzünde toplam kapalı alanı 12.000 m2 olan üretim tesisi ile kendi binasında faaliyet gösteren firmanın ayrıca,  
Beylikdüzü’nde satış ve pazarlama birimleri bulunmaktadır. Hem ARBEKA hem de GPD “Toplam Kalite”, “Müşteri Memnuniyeti” 
ve “Çevreye Duyarlılık” Ana Motto’larında ortak hareket ederken, pazarda ve tüketici gözünde birbirini tamamlayan markalar 
olarak sektörde kendine yeni bir kulvar açmıştır.

markası  güvencesindedir.
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GPD’den Kendi Sektöründe
İLK ve TEK

İleri Su Teknolojisi Uzmanı
GPD’nin Yeni Kartuşu Fark Yaratıyor

GPD,TS ISO 10002:2006 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi Belgesi’ni Türkiye’de kendi sektöründe 

ilk ve tek olarak TSE’den aldı. Kendi sektöründe 
yine bir ilke daha imza atan GPD müşteri odaklı 
yaklaşımını ulusal ve uluslararası alanda da 
güçlendirmiş oldu.TS ISO 10002 standartı, 
müşteri memnuniyetinin sağlanması ve sürekli 
kılınabilmesi amacıyla müşteri şikâyetlerinin 
sistematik bir şekilde yönetilmesine kılavuzluk 
eden standart olarak, GPD’nin müşterilerine 

karşı sorumluluklarını mükemmelen ve 
sistematik olarak yerine getirdiğini gösteren bir 

belge niteliğindedir.GPD, en iyi ve yenilikçi marka 
olmak yolunda hızla ilerlemeye devam ediyor…

UNUTULMAZ
 

TS ISO 10002:2006
 

 
Yönetim Sistemi Belgesi

GPD’ nin özel olarak geliştirdiği yeni kartuşu; 

Uluslararası standartlara uygundur.

50 barda sızdırmazlık ve basınç dalgalanması (Koç Vuruşu - Hammer Test) 

karşısında dayanıklıdır.

150.000 açma - kapama ömrü vardır. (TSE normu 70.000 açma - kapama)

110°derece açıda sıcaklık ayarı imkanı (normalde 90-100 derecedir) ile daha hassas  

sıcaklık ayar seviyesine ulaşmak mümkündür.

Isı ve debi ayarlıdır.

Güçlendirilmiş seramik ve plastik malzemeden imal edilmiştir.

Yeni GPD kartuşu, 2012 yılı Haziran ayı itibariyle ürünlerde uygulamaya geçilecektir.

www.             .com.tr

Solus

Atros

Solus, minimal tarzda , şık ve fonksiyonel yeni bir GPD serisi…
Bu seride  su ve enerji tasarrufuna yönelik ısı debi ayarlı kartuş ile lavabo ve eviye bataryasında 
bulunan dakikada maksimum 8 lt su sarfiyatına izin veren tasarruflu perlatör mevcut. Ayrıca Solus 
serisinin bir başka üstün özelliği ise eviye bataryasında bulunan su çıkış ucunun mafsallı oynar 
sistemi.  Bu sistem sayesinde batarya çıkış borusunu oynatmadan da ufak dokunuşlar ile suyun 
yönünü değiştirebiliyorsunuz…

Atros serisi  modern çizgilere sahip, tasarım tescilli yeni bir GPD serisi...
Bu serisinin banyo bataryası, ısı ve debi ayarlı kartuşu ile suyun israf edilmesinin önüne geçiyor. 
Lavabo ve eviye bataryası da dakikada maksimum 8lt su sarfiyatına izin vererek 
kullanıcıların su kullanma konforunu bozmadan cebini de koruyor. Lavabo bataryasında çıkış ucu 
yüksekliğinin özel olarak tasarlanması sayesinde ise seri ekstra bir fonksiyonelliğe sahip oluyor.

Ali Çebi Caddesi Keleşoğlu Plaza 
Kat:1 No:37 Beylikdüzü / İstanbul     
T  (0212) 879 00 30 pbx    F  (0212) 879 00 35
satis@gpd.com.tr

Satış Ofisi Fabrika
Baksav Organize San. Sitesi Sardunya Cad. No: 7 
PK 34524 Yakuplu - Büyükçekmece - İstanbul
T  (0212) 875 31 67 pbx    F  (0212) 875 05 69
info@gpd.com.tr
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Satış Sonrası

Meslekte 23. yılımı doldurdum. 
Tokat  1974 doğumlu ve iki çocuk 
babasıyım.

Mesleğe 1990 yılında Tokat Niksar 
ilçesinde Tesisatçı Atölyesi’nde 
başladım. Burada iki sene çalıştıktan 
sonra Mesa Mesken İnşaat firmasında 
dört sene çalışarak iş hayatında 
kurumsal bir firma tecrübesini 
de  kazanmış oldum. Daha sonra 
çevremden bana iletilen yurt 
dışı tekliflerini değerlendirerek 
Türkmenistan da bir sene ve Rusya da 
Likao firmasında iki sene çalışarak yurt 
dışı tecrübesi edindim.

Rusya dan kesin dönüş yapmamı 
takiben Emlak Bankası bünyesinde 
yaklaşık beş sene bu firmaya hizmet 
verdim. Bu kadar iş tecrübesinden 
sonra kendi işimi kurma amacıyla 
kolları  sıvayarak 2004 senesinde 
Dalgıç Tesisat adı ile kendi iş yerimi 
açtım.

2006 senesinde Dalgıç Tesisat 
Beylikdüzü ve son iki seneden bu 
yana da Beylikdüzü Tesisat ünvanı 
ile İstanbul  Bölgesi Teknik Servisi 
olarak GPD Ailesine katıldım ve altı 
seneden bu yana firmamıza hizmet 
vermekteyim.

Satış Sonrası 
Destek
Beylikdüzü Tesisat

Birol Dalgıç
İstanbul

Şirketimi kurduğum günden bu yana 
Beylikdüzü Tesisat olarak tüketicilere 
anlaşmalı olduğumuz firmalarımız 
vasıtası ile satış ve satış sonrası 
servislik hizmeti vermekteyiz. 

GPD  Servis ağını kurarak büyük bir 
hamle yaptı ve diğer rakip firmalara 
pozitif yönde örnek oldu. 

Tüketicilerimize ürün satışı yaptıktan 
sonra servis hizmetini vermemiz 
bizim açımızdan gurur verici fakat bir 
o kadar da yorucu bir durum aslında 
ve bu konuda hem satış kanadı 
hem de servis hizmetleri konusunda 
yaşadığımız olumlu durumlar ve 
aksaklıklar konusunda çalıştığımız 
firmalar ile fikir alışverişinde 
bulunmak hem şirketimiz adına hem 
de çalıştığımız firmalar adına çok 
faydalı oluyor. Çünkü biz çalıştığımız 
firmaların aynasıyız.

Tüketicilerimize de dergimiz 
aracılığıyla bazı tavsiyelerimiz 
olacaktır. Her geçen gün 
tüketicilerimiz ihtiyaca yönelik 
herhangi bir ürün alımında hesaplı, 
şık, sağlam garantili oluşu gibi vs 
durumlara önem vermektedirler. Fakat 
her ne kadar tüketici bilinçleniyor olsa 
da halen ürün aldıktan sonra ürün 

kutusu içerindeki garanti belgesi ve 
kullanım kılavuzu ve servis listelerinin 
bulunduğu belgelerinin okunmaması 
ve hatta çöpe atılması tüketici ile 
bizim ilişkilerimizi de zedelemktedir. 
Onlara bu satırlar aracılığıyla bu 
belgeleri mutlaka okumalarını ve 
önemli bir belge olarak saklamalarını 
tavsiye ediyoruz. 

Tüketicilerimiz ile yaşadığımız 
diğer önemli bir husus randevu 
konusundaki kısmi sorunlardır. 
Tüketici  ile servis günü ve saati için 
anlaştıktan sonra telefon bilgileri 
vs alınmaktadır. Tüketicimiz kadar 
biz de işimizi ve programımızı 
onlara verdiğimiz söze göre 
düzenlemekteyiz. Fakat randevu 
saati gelip tüketicimizi arayıp ta 
bulamadığımız zaman problemler 
yaşanmaktadır.

Yaklaşık 6 senedir yürüttüğümüz GPD 
servisliğimizi, servisler  sorumlumuz 
Mehmet Akın ile beraber problemleri 
çözmekteyiz, her geçen gün daha iyi 
hizmet adına tüketicimizi satış sonrası 
memnun etmek için çabalamaktayız.

Firmam ve şahsım adıma  
dergimizdeki  bu bölümü  bana 
ayırdığınız için teşekkür ederim.

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.



Yetkili Servisler

GPD Ailesinden Haberler

e - mail 

İl
 
ANKARA
ADANA
AFYON KARAHİSAR
AKSARAY
ANTALYA-ALANYA
ANTALYA
ANTALYA-MANAVGAT
AMASYA
AYDIN
BARTIN
BATMAN
BALIKESİR
MUĞLA-BODRUM
BOLU
BURSA  İNEGÖL
BURSA OSMANGAZİ
BURSA -NİLÜFER
ÇORUM
TEKİRDAĞ ÇORLU
DENİZLİ
DİYARBAKIR-KAYAPINAR
DİYARBAKIR-OFİS
DÜZCE 
BALIKESİR EDREMİT 
EDİRNE
ERZİNCAN 
ERZURUM
ELAZIĞ
ESKİŞEHİR 
MUĞLA FETHİYE
GİRESUN
GEBZE  
GÖLCÜK
İSTANBUL (ANADOLU)
İSTANBUL-MALTEPE
İSTANBUL GÖZTEPE
İSTANBUL-ATAŞEHİR
İSTANBUL-KADIKÖY )
İSTANBUL-PENDİK 
İSTANBUL(BEYLİKDÜZÜ
İSTANBUL-HALKALI 
İSTANBUL ( SARIYER 

•	 Tokat	Güneş	Ticaret	Sn	Abidin	Karaçayırlı’nın	kardeşi	ve	yeğeni	hakkın	rahmetine	kavuşmuştur.	Başsağlığı	diliyoruz
•	 Efes	Yapı	firma	sahibi	Mehmet	Reşit	Alptekin	Adana	Acıbadem	Hastanesinde	açık	kalp	ameliyatı	geçirmiştir.	Geçmiş	olsun	dileklerimizi	iletiyoruz.
•	 Kardeşler	Yapı	Çerkezköy	,	Süleyman	Kozuva’nın	dedesi		Mustafa	Kozuva	hakkın	rahmetine	kavuşmuştur.	Başsağlığı	diliyoruz.
•	 Ankara	bayimiz	Gürbüz	Arslangül’ün	annesi	hakkın	rahmetine	kavuşmuştur.	Başsağlığı	diliyoruz.
•	 Yurtdışı	Satış	Asistanı	olarak	,	Ayhan	Yılmaz	aramıza	katılmıştır.	Kendisine	başarılar	dilerken	aynı	görevi	sürdüren	ve	firmamızdan	ayrılan	Şirin	Çakırbey’e	de	katkılarından	dolayı	teşekkür	ederiz.

İlFirma Adı
 
UĞUR TESİSAT
NİDA TESİSAT
DİDEM YAPI DEKORASYON
MUTLU TİCARET
YILDIZ KİLİT TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
ARDA TESİSAT 
AKBAL YAPI TESİSAT
DORUK TİCARET
KAYA TESİSAT
BİRLİK TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
NOKTA YAPI MALZEMELERİ
SARANDER YAPI İNŞAAT
ÖZEN-İŞ TESİSAT
SEDAT TESİSAT
GÜRSOY YAPI MAL
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
İN-TES TESİSAT
YILMAZ TESİSAT
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
ERKAN TESİSAT 
KARAKAŞ TİCARET
ERZURUM TESİSAT
A.Y.S	ISI	TEKNİK
CEM METAL
ALKAYA TESİSAT 
ÖZ-İŞ TİCARET
KARDEŞLER YAPI  TES
KURT ISI TESİSAT
ADİL TESİSAT
METE TİCARET
ER- SU NABURİYE  TESİSAT 
MEGA SIHHİ TESİSAT
ARTES	SIH.TESİSAT
MURAT TESİSAT 
BEYLİKDÜZÜ TESİSAT 
ONUR TESİSAT HALKALI
NESİL DEKOR YAPI

Firma AdıCep Telefonu
 
0533 470 70 94
0555 516 46 79
0536 683 91 36
0532 648 88 54
0532 492 14 66
0533 764 67 25
0533 495 85 50
0537 728 20 25 
0532 687 20 30
0538 822 55 43 
0506 851 45 53
0549 553 53 63
0532 611 73 08          
0532 676 88 34
0536 325 14 24 
0533 764 28 24
0553 465 26 61
0542 894 13 41
0537 258 30 06
0532 267 56 05 
0535 779 70 92 
0537 433 01 80
0542 621 91 63
0532 315 13 49
0535 846 29 41
0535 607 39 12
0533 307 56 73
0507 313 48 54
0533 515 81 81
0532 273 94 69 
0533 660 13 82
0533 452 47 74
0532 207 99 06
0532 271 28 98
0532 548 41 57
0536 401 12 98 
0532 235 41 22
0542 563 05 10
0543 219 94 85
0533 446 66 48
0532 576 60 24 
0532 574 90 44 

Cep Telefonuİş Telefonu

0312 311 58 33
 
0272 215 96 30
0382 213 89 66
0242 513 97 09 
0242 346 71 69
0242 746 52 60
0358 213 11 70
0256 227 10 50
0378 228 41 42
0488 212 81 27
0266 244 81 24
0252 319 35 53
0374 212 42 21
0224 712 23 52 
0224 246 22 60
0224 451 16 49
0364 224 95 49
0282 651 94 27 
0258 211 14 66
0412 257 03 43
0412 224 46 28
0380 523 69 67
0266 373 43 44
0284 213 06 49 
0446 212 13 98 
0442 234 94 35
0424 233 54 93
0222 230 12 94
0252 612 94 07 
0454 212 44 57
0262 642 61 23
0262 414 00 40

0216 352 30 56
0216 349 63 13 
0216 357 54 81
0216 700 10 72
0216 354 86 65
0212 871 38 71
0212 471 63 03 
0212 323 50 01

İş Telefonu

ARDA ISI TESİSAT
CEM TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
DADAŞ TESİSAT
SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT
TOKSOY TESİSAT
TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT 
EMİNCAN İNŞAAT 
GÜR TESİSAT 
EN-TES TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
ACARLAR ISI İNŞ 
AKSOY TİCARET
GÜVEN MÜHENDİSLİK
ALTIN MUSLUK
POYRAZ SIHHİ TESİAT 
HÜRGÜN	LTD.ŞTİ.
SARAY TİCARET
KORKMAZLAR TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT 
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
FERDİ TİCARET
ZAFER SIHHİ TESİSAT 
HIZLI SIHHİ TİCARET
KARDEŞLER TESİSAT 
DENİZ SIHHİ TESİSAT
ÇAVUŞOĞLU	TES.TİC	
AKBABA SIHHI TESİSAT
KARALAR TESİSAT
ÖZÇELİK TESİSAT
YAPI TESİSAT
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
YILDIRIM YAPI MALZEMELERİ
İMTES ISI 
EMEK YAPI

İSTANBUL- EYÜP
İSTANBUL (SİLİVRİ)
İSTANBUL-BAKIRKÖY
İSTANBUL-BAĞCILAR
İSTANBUL-KAĞITHAN
İZMİT
İZMİR-BALÇOVA
İZMİR-BORNOVA
İZMİR-KARABAĞLAR
İZMİR KARŞIYAKA
NEVŞEHİR
KASTAMONU
KAYSERİ
KAYSERİ
KIRŞEHİR
KIRKLARELİ 
KONYA
KAHRAMAN.MARAŞ
ZONGULDAK-K.EREĞLİ
AYDIN-KUŞADASI
RİZE 
LÜLEBURGAZ
MANİSA - AKHİSAR
MANİSA-MERKEZ
MERSİN
MERSİN
MUĞLA MARMARİS
MALATYA
ORDU 
ORDU
KARABÜK-SAFRANBOLU
SAKARYA ADAPAZARI
SAMSUN 
SIVAS
SİİRT
TOKAT
TRABZON
TEKİRDAĞ-HAYRABOLU
TEKİRDAĞ-MERKEZ
YOZGAT 
YALOVA 

0535 215 20 04 
0532 261 84 93
0532 542 17 95
0536 427 31 12
0533 347 17 37
0542 325 43 38
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0542 216 78 06
0544 525 43 86 
 0542 414 26 14
0535 238 88 68
0533 596 52 96
0544 218 61 79
0545 918 66 02 
0532 346 49 55
0533 560 22 02
0536 356 16 75
0542 424 43 71 
0537 426 51 85 
0532 654 15 04
0542 343 99 54 
0532 286 20 01
0536 295 43 49 
0532 411 92 43
0532 273 94 73
0532 791 35 67
0452 234 17 80
0539 467 99 19
0542 675 15 64
0542 313 35 66
0535 837 96 01 
0554 218 67 98
0539 367 34 24
0533 240 68 97
0532 495 64 23
0542 515 89 93
0535 627 91 88
0542 338 89 00
0536 436 25 89

0212 259 61 48

0212 542 04 53
0212 436 48 19
0212 291 36 63
0262 322 10 86
0232 259 89 63
0232 347 73 90
0232 259 42 90
0232 381 38 50
0534 525 43 87 
0366 212 20 56
0352 336 78 16
0352 235 35 95
0386 212 34 13
0288 512 95 38 
0332 321 18 14
0344 221 43 74
0372 322 75 55
0256 622 09 32 
0464 213 34 10 
0288 417 61 32 
0236 413 64 99 
0236 238 53 31 
0324 337 40 80 
0324 327 55 92
0252 412 22 58
0422 325 81 64
0535 545 62 13
0452 214 04 34
0370 725 50 67
0264 278 47 47
0362 233 78 80 
0346 224 47 19
0484 223 22 50
0356 214 41 96 
0462 230 05 68
0282 315 67 66
0282 262 05 56
0354 217 48 87 
0226 812 98 18

Ad Soyad e - mail Görev Tanımı

Narin	AYERİ 
Ayhan	YILMAZ

Tevhide	EMİRZE 
Halit	KÖKSAL 
Dilaver	MERT 
Aydın	KARAKAS 
Halit	GÜL 
Orhan	ÖZŞAR 
Hicran	ARIKAN 
Pınar	KURAN

narin@gpd.com.tr 
ayilmaz	@gpd.com.tr
export@gpd.com.tr
tevhide@gpd.com.tr 
halit@gpd.com.tr 
dilaver@gpd.com.tr 
akarakas@gpd.com.tr 
halitgul@gpd.com.tr 
orhan@gpd.com.tr 
hicranarikan@gpd.com.tr 
santral@gpd.com.tr 

İhracat	Müdürü
Yurtdışı	Satış	Asistanı

Bütçe	ve	Finans	Müdürü 
Kalite	Yönetim	Müdürü 
İmalat	Müdürü 
İmalat	Planlama	Müdürü 
Personel	Müdürü 
Muhasebe	Müdürü 
Ürün	Geliştirme	Şefi	
Santral	Operatörü 

Ad Soyad e - mail Görev Tanımı

Aret	POLAT 
Berç	POLAT 
Kamer	POLAT 
Artür	POLAT

Recep	YILMAZ 
Ayhan	AYDIN 
Bedri	AKBELEN 
Halim	ŞAHMAR 
Ercan	EKİCİ
Şenol	ATAKAY 
Cem	KAMARI 
Onur	ÖZGEN
Arif	SARIÇAYIR 
İnci	ÇALIŞKAN
Gamze	KARAKAŞ
Rüveyda	SEZER 

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

ryilmaz@gpd.com.tr 
aaydin@gpd.com.tr 
bakbelen@gpd.com.tr 
hsahmar@gpd.com.tr 
eekici@gpd.com.tr
satakay@gpd.com.tr 
ckamari@gpd.com.tr 
oozgen@gpd.com.tr
asaricayir@gpd.com.tr
incicaliskan@gpd.com.tr
gamze@gpd.com.tr
satis@gpd.com.tr 

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

Bayi	Kanalı	Satış	Müdürü 
Bölge	Satış	Müdürü 
Bölge	Satış	Müdürü
Bölge	Satış	Müdürü
Bölge	Satış	Yöneticisi	
Bölge	Satış	Müdürü
Bölge	Satış	Müdürü	
Bölge	Satış	Yöneticisi
Toplu	İşler	Sorumlusu
Satış	Destek	Asistanı
Satış	Destek	Asistanı
Satış	Asistanı 

Pa
za

rla
m

a

İh
ra

ca
t

Yö
ne

tim
Sa

tış

Sertaç	SÜDÜTEMİZ 
Merve	ERDİ
Mehmet	AKIN 
Eda	DURMUŞ

ssudutemiz@gpd.com.tr 
merve@gpd.com.tr
makin@gpd.com.tr 
edurmus@gpd.com.tr

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