
Bir nalburiye dükkanı ne kadar şık olabilir diye
düşünüyorsanız, size Güleryüz'e gitmenizi tav-
siye ederim... Gözlerinize inanamayacaksınız.

Güleryüz Nalburiye şıkır şıkır vitrini, pırıl pırıl
reyonları, bir otelin resepsiyonunu andıran kasa
bölümü, arka kısımdaki açık ofisleriyle gerçekten
bir nalburdan çok, iyi bir otele veya
lüks bir otomobil showroom’una
benziyor.

Mağazanın cazibesinden o kadar et-
kileniyorsunuz ki hiç ihtiyacınız yok-
ken bile bir üçlü priz veya cıvata
takımı alacak gibi oluyorsunuz. 

Güleryüz Nalburiye, Kocaeli'deki en
büyük nalbur mağazası. 

Sadece 2 bin 500 metrekarelik mo-
dern mağazasıyla değil, aynı zamanda
20 bini aşkın ürün çeşidi ve stok siste-
miyle de sektöründeki diğer firmalar-

dan çok farklı.
Güleryüz’de hem profesyonel kullanıcıya hem

de ev kullanıcısına yönelik ürünler bulunuyor. 
Firma, sadece Kocaeli değil, bölgedeki birçok

dünya devi fabrikaya ve inşaat firmasına ürün te-
darik ediyor.

4 GÜLERYÜZLÜ KARDEŞ 
Güleryüz Nalburiye 17 yıllık

hikayeye sahip. 
Markanın sahibi, birbirine  sıkı

sıkıya bağlı 4 erkek kardeş.
Ayhan Güleryüz, Erhan Güler-
yüz, Emre Güleryüz ve Tolga
Güleryüz...

Güleryüz kardeşlerin hepsi
yüksek tahsilli, ancak aldık-
ları eğitim ve birikimlerini şu
anda yaptıkları işte kullan-
mayı seçmişler.

İşlerine dört elle sarılan
Güleryüz kardeşler, 17 yıl
içerisinde ciddi bir mesafe
kat etmiş. İlk şube Ankara
Caddesi’nde 40 metrekarelik,
rafları zar zor doldurulan bir
dükkanmış.

İşlerine olan aşkları ve
müşterileriyle kurdukları dü-
zeyli, güvene dayalı ilişki sa-
yesinde kısa sürede
büyümeye başlamışlar. 

İlk dükkanın açılmasından
5 sene sonra şehir içindeki
trafik sorunuyla baş edeme-
yince 42 Evler şubesini hiz-
mete açmışlar.

Uzun yıllar ticaret hayatına
burada devam eden 4 kardeş,
bir süre önce daha da büyü-
meye karar vererek yeni bir
projeyi hayata geçirdi.

GÜLERYÜZ 
ÇARŞI YAPI AVM’DE

Şehir merkezinin artık ge-
reksinimlere cevap veremi-
yor olması ve Güleryüz gibi
birçok iş yerinin merkezde
yaşadığı sorunlar, Erhan Gü-
leryüz ve Metin Alan'ı Çarşı
Yapı AVM’yi tasarlayıp inşa
etmeye itti.

Şu anda kentin en nezih, en
güvenli ve rahat alışveriş - iş
merkezi olan Çarşı Yapı

AVM’nin inşaatı bittiğinde,
Emre Güleryüz'ün yönetiminde bulunan

42 Evler şubesi de yoğun bir şekilde çalış-
maya devam ediyordu.

Sıra bir adım daha atmaya geldiğinde, Gü-
leryüz kardeşler Çarşı Yapı’daki kendi-
lerine ait 3 mağazayı birleştirerek 2 bin
500 metrekarelik bir mağaza haline ge-
tirdi ve yapı sektörüne dair akıllara
gelen her ürün grubunu bünyesine
kattı.

Bu şık mağazanın sorumlusu, Tolga
Güleryüz. 

Ancak Çarşı Yapı’nın kurucuların-
dan olan Erhan Güleryüz ve kardeşle-
rin en büyüğü Ayhan Güleryüz de
Çarşı Yapı AVM’deki şubede işlerinin
başlarındalar.

Güleryüz Nalburiye’de Güleryüz
Kardeşler hariç, toplam 16 kişi çalışı-
yor.

Firma, müşteri memnuniyetine ve
uygun fiyat politikasına çok önem

veriyor.
Güleryüz, birçok markanın bayisi olduğu

için fiyat avantajına sahip. 
Büyük AVM’lerin giderlerini sattıkları ürün fi-

yatlarına yansıtması nedeniyle, Güleryüz’deki
fiyat avantajı başka hiçbir yerde yakalanamıyor.

Eğer herhangi bir mağaza ya da AVM’de aynı
ürünü daha uygun fiyata bulursanız, Güleryüz
size o fiyatın altında alışveriş garantisi veriyor.

20 BİN KALEM ÜRÜN VAR
Güleryüz’de 20 binden fazla ürün grubu bulu-

nuyor. 
Yalıtım, iş güvenliği ekipmanları, boya mal-

zeme ve ekipmanları, sanayi malzemeleri, teknik
hırdavat malzemeleri, elektrik malzemeleri, elek-
trikli el aletleri bunlardan bazıları...

Güleryüz Türkiye’de alanında 1 numara olan
pek çok markanın da bayisi.

Bu markalar  arasında Polisan,
Atermit, Hekim Holding, Sika Yapı
Kimyasalları, Fixa Yapı Kimyasalları,
Onduline Avrasya, Bamuit, BTM, Yal-
teks, Kalekim, Fırat Boru, Schneider
Elektrik, Bosch, İzeltaş / Altaş El
Aletleri, Makita, 3M, Karbosan, Oerli-
kon, Beta El Aletleri, Kalekilit sayıla-
bilir.

Mağazada hem perakende hem
toptan satış bulunuyor.

Bana sorarsanız, ihtiyacınız olsun
olmasın yolunuz Çarşı Yapı’ya düştü-
ğünde Güleryüz Nalburiye’ye mut-
laka uğrayın.

Bir nalbur dükkanı nasıl çağ atlar-
mış kendi gözlerinizle görün.

Emin olun, şaşıracaksınız.
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Mağazada yapı malzemeleri konusunda her ürünü bulmak mümkün.

Tolga, Emre, Ayhan ve Erhan Güleryüz.

Güleryüz Nalburiye, bünyesinde oluşturduğu ofis ortamıyla da benzerlerinden çok farklı.

Kocaeli’nin en büyük yapı marketi;

GÜLERYÜZ NALBURİYE

Ayhan, Erhan, Emre ve Tolga Güleryüz kardeşlere ait
olan Çarşı Yapı AVM’deki mağaza 2 bin 500 metrekare
alana sahip

17 yıllık bir geçmişe sahip olan Güleryüz Nalburiye’nin Çarşı Yapı AVM’de
açtığı 2 bin 500 metrekarelik 3 katlı mağaza müşterilerini şaşırtıyor
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