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EDİTÖR

Değerli               Okurları,  
 
Sımsıcak bir mevsimde yeni sayımızla karşınızdayız. 
Güneşin kendini en çok hissettirdiği bu mevsimde 
her ne kadar sıcaklar bizi bunaltsa da deniz, tatil 
gibi güzellikleri de getirmesi bakımından ayrıca bir 
sempati duyulduğu da kesin. Kapağımıza da bu 
çağrışımı yapacak, içinde bulunduğumuz mevsimi bire 
bir yaşatacak bir görsel seçtik. Yaz sayımızı tatilde de 
yanınıza almanızı öneririz.

Yönetim bölümümüzde Satış ve Pazarlamadan Sorumlu 
Yönetim Kurulu Üyemiz Aret Polat’ın “İşletmelerde 
Yaratıcı İnsan Kaynağı” konulu yazısını, Nokta 
bölümünde yurdun dört bir yanında marka bayrağımızı 
taşıyan bayilerimizi (Kumbağ Yapı Malzemeleri - 
İSTANBUL, Tam Teknik İnşaat Malzemeleri - AĞRI, 
Yurtbay Yapı Malzemeleri - ZONGULDAK) daha 
yakından tanıma şansı bulacaksınız. 

GPD’nin yeni ürün gamı olan PROVİDO, TAURO, TULİO, 
İRİS ve Cold-Start kartuşu tanıttığımız Vitrin bölümü, 
ağız sağlığımızın en önemli kalesi olan dişlerimiz için 
bakım önerilerini anlattığımız Sağlık bölümü, karış 
karış Bodrum’u anlattığımız Gezi bölümü, dünyanın 
en adrenalinli spor dallarından biri olan Rafting 
hakkında bilmediklerinizi anlattığımız Spor bölümü, 
Geleneksel bölümü ile ekmeğin tarihine incelerken, Su 
Dünyası bölümünde de Dicle nehri ilginizi çekecektir. 
Bu sayıda da damak tadınıza hitap etmeyi unutmadık 
elbet... Ritmo Eviye Bataryası ile Sardalya lezzetini 
size sunduğumuz Mutfak bölümü ve son olarak 
da yurt içi ve dışı güncel pazarlama aksiyonlarımızı 
takip edebileceğiniz Pazarlama bölümü ve teknik 
servislerimizin çalışma hayatını anlatan Satış Sonrası 
bölümleri de ilgiyle okuyacağınız bölümler olarak 
dikkatinizi çekecektir.

Her ne kadar sıcağı bunlatsa da içimize ısıtan bu güzel 
mevsimin tadını doyasıya çıkarmanız dileğiyle...
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YÖNETİM

İşletmelerde kaynaklar finansal ve makine-
techizat anlamında bulunsa da en önemli kaynak 
olan insan faktörü çözüme ulaşmadaki en önemli 
etkendir. Yaratıcı özelliklere sahip insan kaynağı 
işletmeye kar elde ettirerek uzun ömürlü kılar. Bu 
insan kaynağını bulmak ve çalışanların yaratıcı 
yönlerini bulmak ise yöneticilerin görevidir. 
 
Aret Polat “ GPD içinde çalışanlarımızın yaratıcı 
yönlerini ortaya çıkartmak için açık bir yönetim 
sistemi uyguluyoruz. Yönetime ulaşım kademeleri 
açık olduğundan yeni fikri olan her çalışan 
kendini bu anlamda gösterebiliyor. Başkası ne der 
yada zaten herkes aynısını yapıyor tarzı yaklaşım 
gösteren çalışanlar ile iş ilişkimiz fazla uzun 
sürmüyor”. Yaratıcı insanların öncelikle bağımsız 
bir düşünce yapısına sahip olması gerekir. 
Bağımsız ve esnek düşünce yapılı çalışanlar 
yaratıcılık anlamında önemli bir adım atmış olurlar. 
GPD içinde çeşitli konularda farklı birimlerden 
çalışanlar bir araya getirilerek yeni düşüncelerin 
ortaya çıkması anlamında çalışmalar da yapılıyor. 
Her çalışan diğer bir bölüme dışarıdan bakarken, 
konuların içine de girerek yenilikçi bir fikir 
geliştirebiliyor. Departmanlar arası çalışmaların 
sonucunda çıkan yeni düşünceler ise hemen 
uygulamaya alınmıyor,yönetim tarafından gözden 
geçiriliyor. 
 
Aret Polat”kendi bölümü ve diğer bölümler 
hakkında yeni fikir geliştiren çalışanlara, eğer 
bu düşünce uygulamaya alınacak ve işleyişte 
kullanılabilecek bir özellikte ise performans 

İŞLETMELERDE YARATICI İNSAN KAYNAĞI

Aret Polat
Satış ve Pazarlamadan Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi
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değerlendirme kriteri 
olarak değerlendiriliyor, 
sene sonu ücret 
değişikliklerinde pozitif 
yansıyor. Sürpriz 
hediyeler veriliyor ve 
yeni fikirleri özendirici 
yaklaşımlarda 
bulunuyoruz. 
”Yaratıcı ve özendirici 
fikir sahibi olan 
çalışanlar firmanın 
da yenilikçi olmasını 
sağlıyor. Yeni iş yapış 
şekilleri,yeni ürünler, 
verimlilik artışları 
firmaya orta ve uzun 
dönemde varlığını 
sürdürme şansı 
sağlıyor. ”
 
Aret Polat ”GPD 
içinde kendi tarzını 
yaratan,sürekli 
kabullenme halinde 
olmayan, cesur olan, 
kendi fikirlerinin 
arkasından giden ve 
risk alan çalışanları 
ön plana çıkartıyoruz. 
Temeli olan her yeni 
fikir bizim için yeni bir 
fırsat. ”
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BİZDEN BİRİ

1969 yılında İstanbulda doğdum. İlk, 
Orta ve Lise öğrenimimi İstanbulda 
tamamladıktan sonra İTÜ Elektrik 
Mühendisliği Bölümünden 1991 yılında 
mezun oldum. Aynı yıl içinde ilk iş 
deneyimime Surtel Kablo Firmasında 
başladım. Surtel Kablo Firmasında sırasıyla 
Elektrik Atölye Şefi, Kalite Kontrol Şefi 
ve Kalite Müdürü olarak görev yaptım. 
2009 yılında kendi isteğimle ayrılarak 
Demaş Kablo Firmasında Fabrika Müdürü 
olarak göreve başladım. Demaş Kablo 
firmasındaki yaklaşık 6 yıllık görevimden 
sonra BMET Enerji -Etiyopya Firmasında 
Enerji Kabloları Üretim Müdürü olarak 
deneyim yaşadım. Devamında davet 
üzerine Haziran 2016’ da GPD Ailesine 
Fabrika Genel Koordinatörü göreviyle 
katıldım.

1996 yılında evlendim ve biri erkek 
diğeri kız olmak üzere iki çocuğum var. 
Evcil Hayvan besleme hobim yanında 
boş kaldıkça kitap okumayı ve bulmaca 
çözmeyi de severim.

Çok geniş ve oldukça köklü bir 
firmaya katılmış olmanın mutluluğunu 
yaşamaktayım. Ancak, bir o kadar da 
endişeliyim. Çünkü GPD Ailesinin hedefleri 
büyük ve bu hedeflere ulaşabilmek 
üst derecede özveri, gayret, çalışma 
ve koordine olmayı gerektiriyor. Umut 
ediyorum ki, adaptasyon sürecinden sonra 
bu hedeflere en kısa sürede ulaşacağız.
Günümüzde bir firmanın piyasa şartlarında 
rekabetçi olabilmesi için Müşteri Odaklılık 

H. Arto Erkimisyan 
GPD Fabrika Genel Koordinatörü

ve kalite bilinci kavramları son derece 
önem kazanmıştır. Mevcut ekibi daha 
aktif, daha verimli, daha isteyen ve daha 
motive bir ekip haline getirmek, üretim 
hatlarımızın kapasitesini arttırmak, 
gerekirse revizyona gitmek veya yenilemek 
ve her şeyden önemlisi var olan sistemimizi 
iyileştirmek, geliştirmek ve bu sisteme 
bütün çalışanlarımızı dahil etmek bu 

iki kavramı, firmamıza yerleştirmemizi 
sağlayacaktır. Tertibin, düzenin, temizliğin 
ve bunların sürekliliğinin yani disiplinin 
sağlandığı yerde hatalar azalır, verimlilik 
artar, termine uyulur ve iş güvenliği 
sağlanır. Bunun yanında çalışanlar 
arasında kurulacak doğru ve sağlıklı bir 
iletişimle GPD firmasının ileriye daha aydın 
bakacağını düşünmekteyim.
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BİZDEN BİRİ

1974 Kayseri doğumluyum. Erciyes 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,resim 
ana dalı okudum. Okul bitiminden 
sonra tezsiz yüksek lisans yaptım. Çeşitli 
dönemlerde özel resim kursları verdim.

Kayseri merkezde bulunan Kayseri Maya 
Göz Hastanesi ve Özel Kayseri Göz 
Hastanesinde Reklam Halkla İlişkiler 
Müdürü olarak 8 yıl kadar çalıştım. İnşaat 
sektörüne Seramiksan A.Ş’ de Bölge Satış 
Sorumlusu olarak başladım. Sırasıyla 
Kayseri, Niğde, Yozgat, Sivas, Kırşehir, 
Nevşehir ve Aksaray illerinde görev yaptım. 
İdevit  Seramik Vitrifiye A.Ş de Bölge 
Satış Temsilcisi olarak görev yaptım. Şu an 
GPD İç Anadolu Bölge’den sorumlu Bölge 
Satış Yöneticisi olarak, Ankara, Kayseri, 
Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Çankırı, 
Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kahramanmaraş 
illerinde görev yapmaktayım. 
Kendime ayırdığım zamanlarda, resim 
yapmak,yüzmek ve doğa yürüyüşü 
yapmayı,fotoğraf çekmeyi çok severim.

Ramazan Çatalkaya
GPD Bölge Satış Yöneticisi 
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BİZDEN BİRİ

8 Aralık 1990 yılında Zonguldak’ta doğdum. 
3 yıldır evliyim. İlk ve orta öğrenimimi 
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde, lise 
öğrenimimi Bartın Anadolu Öğretmen 
Lisesinde tamamladıktan sonra 2012 
yılında İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı 
bölümünden mezun oldum. Öğrenim 
gördüğüm sırada eğitimime katkı sağlama 
amaçlı çeşitli sektörlerde pazarlama 
alanında çalıştım. Mezun olduktan sonra 
ilk iş deneyimimi Beyoğlu Belediyesi Park 
ve Bahçeler Şefliğinde Peyzaj Mimarı olarak 
yaptım. Orada ki işimden ayrıldıktan sonra 
yolum GPD ile kesişti. 2016 Mart ayından 
itibaren GPD bünyesinde Pazarlama 
Operasyon Sorumlusu olarak çalışmaktayım. 
Eğitimimin vermiş olduğu tasarım alt 
yapısıyla firmamıza stant, ürünlerin İmaj 
çalışmaları, reklam çalışmaları vb. işlerde 
katkı sağlamaktayım. Firmamın da bunun 
yanında bana farklı bir sektörün kapısını 
açmasından dolayı mutluyum. Yeni tanışmış 
olduğum bu sektörde kendimi geliştirerek 
karşılıklı bir fayda sağlama amacındayım. 
Dürüst, şeffaf, anlayışlı ve sorumluluklarını 
bilerek çalışma anlayışını benimsemekteyim. 
Firmama ve çalışma arkadaşlarıma elimden 
geldiğince yardımcı olmak ve firmamızı 
geniş kitlelere tanıtmak şu an ki en büyük 
arzum.

Boş zamanlarımı bol bol kitap okuyarak ve 
film izleyerek geçiririm.  Ayrıca sevdiğim 
eski filmlerin DVD’lerinin ve seyahat 
ettiğim şehirlerden aldığım magnetlerin 
koleksiyonunu yapmak hobilerim arasındadır.

Begüm Ünsal
GPD Pazarlama Operasyon Sorumlusu



Kumbağ Yapı Malzemeleri 1994 yılında Faruk Erdinç tarafından İstanbul’da kuruldu.Firma Trakya,Marmara 
ve Ege’de pazarlama ağı bulunan bir toptan satış şirketidir. Kuruluşundan beri GPD ile çalışan Kumbağ 
Yapı, GPD dışında da çok sayıda fabrika ile çalışmakta olup, 300’ün üzerinde tali bayiye sahiptir. Firma 
müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hızlı ve güvenilir hizmet anlayışı ile sektörde yer almaktadır.
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NOKTA

Kumbağ Yapı Malzemeleri - İSTANBUL

Mukadder Tınaz, Faruk Erdinç ve Öznur Polat
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NOKTA

Tam Teknik İnşaat Malzemeleri - AĞRI

Tam Teknik, Cevdet Ölçer ve Hidayet 
Ölçer tarafından sahip oldukları 
sektör tecrübesi, bilgi birikimi ile 2011 
yılında AĞRI il merkezinde kurulan ve 
kurulduğu günden beri ilk heyecanı 
ile tecrübeli kadrosu ile müşterilerine 
hizmet etmeyi kendisine ilke edinmiş 
bir kuruluştur.Uzman kadroya sahip 
olan şirketimiz; Türkiye’de adı geçen 
yapı malzemeleri üreticileri ile aktif 
olarak çalışmaktadır.
 
Ağrı il merkezi ve çevre ilçelerinde 
perakende müşteri ağı ile değerli 
müşterilerine en güzel şekilde hizmet 
vermeye gayret göstermektedir. Sektör 
de önemli bir marka olan GPD ile 
çalışmanın mutluluğunu yaşamaktayız.
Firmanın değişmez kuralları daima 
kalite, hizmet, zamanında teslim ve 
uygun fiyat- vade olmuştur.
 
Başarı ve sürekliliğin teminatı; 
hizmette dürüstlük ve kalitedir; 
prensibiyle çalışan Tam Teknik 
İnşaat Malzemeleri derginiz vasıtası 
ile gösterdiğiniz yakın ilgi ve 
desteğinizden ötürü teşekkür ederek 
firmamızın bugün ve gelecekte de 
aynı heyecan ve enerji ile hizmet 
vermeye devam edeceğini söylemek 
isteriz. 

Cevdet Ölçer
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NOKTA

İbrahim Yurtbay

Yurtbay Yapı Malzemeleri - ZONGULDAK

Nihat Yurtbay 
tarafından 1978 
yılında kurulan 
Yurtbay Yapı 
Malzemeleri , 
halen İbrahim 
Yurtbay 
yönetiminde 
faaliyetine devam 
etmektedir.Yapı 
sektöründe önemli 
bir yere sahip olan 
firma GPD ailesine 
katılarak, markaya 
değerli katkılarını 
sunacaktır.Kalite 
ve sürekliliğe 
özen gösteren 
firma GPD ailesine 
katılmış olmaktan 
memnuniyet 
duymaktadır
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SAĞLIK

İçinde bulunduğumuz yaz aylarında yediğimiz 
dondurmaların yada içilen soğuk suların 
dişlerimizde ağrı yaratması hiç hoş olmaz.Hele ki 
çürük vb hastalıklar sonucu istediğimiz yemekleri 
yiyemememiz hayat kalitemizi düşürür.Tüm 
bunlardan nasıl mı korunuruz? Tabii ki bembeyaz 
gülümsemeler ile kendimizi ifademizin en önemli 
öğeleri olan dişlerimize doğru bakım uygulayarak.
 
Diş bakımında önemli olan doğru fırçalamadır. 
Doğru fırçalama için de uygun olan diş fırçası 
seçimidir. En uygun olan diş fırçası, orta sertlikte 
olmalı ve fırça başının küçük olmasıdır. Fırça 
başı küçük olursa, arka dişlere ulaşmak daha 
kolay olur, bu sayede de bulantı refleksin azaltılır.
Diş macununu tercih ederken de flüorür içerikli 
olmasına dikkat etmeliyiz. Her seferinde farklı 
markalarla fırçalamak yanlıştır. Bu şekilde yapılan 
macun tercihleri içindeki aşındırıcılar şekil ve boyut 
olarak her seferinde değişmez ve farklı yönlerde bir 
aşınma oluşturmaz. Bu da dişlerin zarar görmesini 
önler.Diş macunu haricinde piyasada diş pastaları 
da mevcuttur. Bunların aşındırıcıları çok büyük 
olduğu için günlük kullanım için uygun değildir. 
Ayda bir iki defa kullanılabilir. Bunun yanında 
karbonatta toplum arasında tercih edilen bir 
üründür. Karbonatta da aşındırıcılar büyüktür ve 
diş minesini çizme riski bulunur. Bu nedenle günlük 
kullanımda tercih edilmesi uygun değildir.

Dişler nasıl fırçalanmalı?
Diş fırçası ıslatılmamalı. Mercimek büyüklüğünde 
macun sıkılmalı. 45 derecelik açıyla dişetinden 
dişe doğru dairesel hareketler yaparak dişler 
ön yüzlerinden fırçalanmaya başlanmalıdır. 
Ön dişlerden arka dişlere doğru tüm dişlerin 
fırçalanmasına dikkat edilmeli. Aynı şekilde dişlerin 
arka yüzleri de fırçalanmalıdır. Ön dişlerin arka 
yüzleri fırça dikine tutularak temizlenmelidir. 

DİŞLER BAKIM İSTER
Son aşama olarak da dişlerin çiğneyici yüzleri de 
ileri geri hareketlerle temizlenmelidir. Bu şekilde 
fırçalama işlemi sonlandırılmalı.

Fırçalama işlemini etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için hekiminizin sizin için 
önerdiği bir sertlikte diş fırçası kullanmanız 
gerekir. Fırçayı ıslatmadan kullanmak da önemlidir. 
Ağızdaki tükürük miktarı macunun köpürmesi için 
yeterli olacaktır. Macunu da fırçaya boydan boya 
sıkmamak oldukça yanlıştır. En fazla mercimek 
büyüklüğünde olması yeterli gelecektir. Fazla 
macun kullanılması ağızdaki ferahlığı arttırır bu 
sebeple dişler tam olarak temizlenmeden fırçalama 
işleminin sonlandırılmasına yol açar. Bu da etkin bir 
temizleme sağlamayı önler. Fırçalama uygulaması 
kesinlikle sağdan sola yatay yönde olmamalıdır. 

Yatay fırçalama diş minesini aşındırarak, hassasiyeti 
arttırır, dişlerde renk değişikliğine yol açar, 
dişetlerinin çekilmesine yol açar. İlerlemiş hastalarda 
kama şeklindeki defektler meydana gelir. Bunu 
deniz dalgalarının zaman içinde kayayı aşındırması 
gibidir. Yani diş fırçasının yanlış kullanılma 
durumunda vücudun en sert dokusu olan dişin 
minesini zaman içinde aşındırabilir.
Fırçalama uygulamasının ardından diş fırçasının 
erişemediği ara yüzler diş ipleriyle tek tek 
temizlenmelidir. Diş ipi kullanırken ip dişle teması 
kesilmeden  “C “ şeklinde hareketlerle dişetiyle 
diş arasına yerleştirilir. Bu uygulama esnasında 
diş etlerine zarar vermemek için özen göstermek 
gerekir.Kullanımını kolaylaştırmak için farklı 
mekanizmalarla da diş ipleri üretilmektedir.

Ağız bakımının son aşaması da, dilin 
fırçalanmasıdır. Yapılan araştırmalar ağız kokusuna 
yol açan bakterilerin dilde bulunduğunu ortaya 
koymuştur. Bunun için de dilin fırçalanması 
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Sert diş fırçası daha iyi temizler. (YANLIŞ)
Dişleri etkin bir şekilde fırçalamak; fırçanın sertliğiyle alakalı 
değildir, fırçalama yöntemi ile ilgilidir. Genellikle orta sertlikte diş 
fırçaların kullanılması idealdir. Çok sert fırçalar, dişleri aşındırarak, 
zarar verebilir.

Bastırarak fırçalamak daha iyi temizler. (YANLIŞ)

Bastırarak dişleri fırçalamak; dişleri temizlemez bunun yerine, 
“fırça çürüğü” ismi verilen aşınmalara yol açar. Dişlerin mine 
tabakası aşınır, bu yüzden de, alttaki sarı tabaka meydana çıkar 
ve dişlerin daha sarı gözükmesine yol açar. Bunun dışında sert 
fırçalamak, dişlerde hassasiyete ve diş eti çekilmesine yol açar.
Beyazlatıcılı diş macunları dişlere zarar verir, zamanla aşındırmalara 
yol açar. (DOĞRU)

Diş beyazlaştırıcı olarak piyasada bulunan macunlar esasında 
dişleri beyazlatmaz.Bunun dışında antitartar ya da sigara içenlere 
yönelik üretilen diş macunlarında da yoğun miktarda aşındırıcı 
maddeler vardır, bu sebeple uzun süreli kullanımda diş minesinde 
kalıcı zararlar bırakabilir. Karbonat ve tuzla fırçalamak dişleri 
beyazlatmaz. (DOĞRU)
Karbonat ve tuz, iri granüllü maddelerdir. Bu sebeple de dişin 
mine tabakalarını çizer ve aşındırır. Bunun neticesinde dişler 
parlaklığını yitirir ve tüketilen besinlerle, dişler daha kısa zamanda 
doğal rengini yitirir.

Diş macununu fazla kullanmak dişleri çizer. (YANLIŞ)
Dişlerin mine tabakasının çizilmesi; macunun fazla kullanılmasıyla 
ilgili bir durum değildir. Kullanılan macunun granüllerinin büyük 
olması ile alakalıdır. Bu sebeple granülleri büyük olan macunların 
uzun süreli kullanımından uzak durmak gerekir. Fırçanın üzerine 
konulan macunun miktarı ise mercimek tanesi kadar olmalıdır.

Dişler, macun ve fırça ıslatılarak fırçalanmalı. (YANLIŞ)
Diş fırçasının fırçalamadan önce ıslatılması yanlıştır. Çünkü fırça 
kılları ıslatılınca, sertliğini yitirir. Macunun köpürmesi için de 
tükürük yeterli olacaktır.

Dişler kahvaltıdan önce fırçalanır. (YANLIŞ)
Dişler günde en az iki defa olmak üzere, kahvaltı ettikten sonra ve 
yatmadan önce fırçalanmalıdır. Dişler fırçalandıktan sonra, dilin üst 
yüzeyi de yumuşakça dili tahriş etmeden fırçalanmalıdır.
Estetik diş doğuştan olur, çarpık dişten kurtuluş olmaz (YANLIŞ)
Dişte şekil bozukluğunu düzeltme, dişler ağızda var olduğu 
koşullarda her yaşta uygulanabilir. Ortodontik tedavi ya da 
porselen kaplama (lamina) ile; dişler var ise, her yaşta düzeltme 
yapılabilir ve estetik görünen dişlere sahip olunabilir.

oldukça önemlidir. Dili de diş 
fırçasıyla temizleyebileceğimiz 
gibi özel dil fırçalarıyla 
da temizleyebilmemiz 
mümkündür. Fırçayı dilin 
arka bölümünden öne doğru 
bastırmadan süpürme hareketi 
yaparak temizlemek en 
uygunudur. Dili kanatmadan 
nazikçe temizlemek önem 
teşkil eder.

Ağız ve diş bakımında 
kullanabileceğimiz başka 
malzemeler de bulunur. 
Bunlar; elektrikli diş fırçaları 
ve diş ipleri, ara yüz fırçaları, 
ağız duşları, ağız gargaraları ve 
spreyleri olmaktadır.

Diğer bir önemli nokta da diş 
fırçasını ne zaman değiştirmek 
gerektiğidir. Yaklaşık olarak 3 
ay sonra diş fırçası yıpranmış ve 
bakteri barındırmaya başlamış 
hale gelir. 3–6 ay arasında diş 
fırçaları yenilenmelidir.

Aynı anda 2 diş fırçasına sahip 
olmakta yarar vardır. Sabah ve 
akşam olmak üzere farklı fırça 
kullanmak gerekir. Çünkü diş 
fırçasının kılları daha kuru ve 
sert bir hale gelir. Bu sayede 
de daha etkin bir temizleme 
sağlanmış olur

Beyazlatma (bleaching) dişleri daha da sarartır. (YANLIŞ)
Beyazlatma uygulaması, normal diş rengini daha da açmak 
için uygulanır. Beyazlatmanın ilk yapıldığı dönemlerde 
kahve, çay ve sigara gibi dişleri renklendirecek etkenlerden 
kaçınmak gerekir. Beyazlatmayı uygulayacak hekimin 
tavsiyelerine uyulursa, beyazlatmanın hiçbir yan etkisi ile 
karşılaşılmaz.

Ağız kokusu herkeste olur ve geçmez. (YANLIŞ)
Ağız kokusu; çürük diş, dişeti hastalığı, sindirim 
sistemi ile ilgili sorunlar, sinüzit ya da üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından dolayı olabilir. Bu hastalıkların tedavisi 
neticesinde ağız kokusunu engellemek mümkündür.
Diş fırçalarken diş etlerinin kanaması iyidir. (YANLIŞ)
Diş fırçalarken meydana gelen kanamalar, diş eti 
iltihabının belirtilerinden biridir. Vakit geçirmeden bir 
diş hekimine başvurmak gerekir. Diş etlerinin, kanama 
sebebiyle fırçalanmaması neticesi, mevcut iltihabi durum 
şiddetlenecektir. Hastalar kanama olan bölgeyi daha iyi 
fırçalamalı ve diş hekimine tedavi için vakit kaybetmeden 
başvurmalı.

Her hamilelik bir diş götürür. (YANLIŞ)

Her gebelikte diş kaybının gerçekleşmesi söz konusu 
olamaz. Ağız bakımının düzgün olarak sağlanamaması, 
tedavi edilemeyen çürüklerin mevcudiyeti ve diş eti 
hastalıklarının ilerlemesi durumunda diş kayıpları ortaya 
çıkar.

Gebelikte diş tedavisi bebeğe zarar verir. (YANLIŞ)
Aciliyet gerektiren diş tedavileri, gebeliğin her döneminde 
uygulanabilir.

Çürük diş çekildikten sonra pis kan akıtılmalıdır, çekilen 
dişin yerini kanatmak iyidir. (YANLIŞ)

Diş çekimi ardından, çekim boşluğuna hastanın yaptığı 
müdahaleler neticesi bölgenin devamlı kanatılması 
ya da pıhtının uzaklaştırılması, diş çekimi yapılan 
yerin iltihaplanmasına yol açar. Meydana gelen pıhtı 
korunmalıdır.
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GPD YENİ ÜRÜNLERİ İLE 
FARK YARATMAYA 
DEVAM EDİYOR PROVİDO
GPD yenilikler anlamında 
dört yeni seriyi ürün gamına 
alıyor. Tüm seriler 2016 yılının 
son çeyreğinde üretime 
alınacak. Provido modern 
tarzda, su tasarrufu özelliğini 
içeren ısı-debi ayarlı seramik 
kartuş ve tasarruflu aeratöre 
sahip.Serinin altın görünümlü 
PVD yüzey kaplamalı 
versiyonuda müşterilerin 
beğenisine sunulacak.

Tauro ise klasik tarzda ama 
Provido gibi su tasarrufu 
ögelerine sahip bir seri. PVD 
yüzey kaplama özelliği bu 
seride de mevcut.

Tulio kare hatlara sahip, 
fonksiyonel ve estetik bir 
GPD serisi.Seride tüm ürünler 
tasarruflu aeratöre sahip.

İris  ekonomik gruba yakın 
ancak GPD nin su tasarrufu 
teknolojisi argümanları da 
sahip bir seri.

MBB155-A

MTE155-A
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TAURO TULİO

MLB150
MSL150

MBB150-A

MTE150-A

MLB135

MTE135

MBB135

MSL135



GPD ayrıca yeni kartuş teknolojisini 
de 2 serisinde tüketicilere sunuyor. 
Cold Start kartuş teknolojisi Atros 
ve Ritmo serilerinde alternatif 
olarak üretilecek.

RİTMO VE ATROS ARTIK COLD-START ÖZELLİKLİ

- Kumanda kolu orta konumda iken, 
soğuk suda açılır. 
- Sola çevirdikçe su ısınır. 
- Tam 90˚çevrildiğinde en yüksek ısı seviyesine ulaşılır.
- 90˚ çevirme özelliği standart bir kartuşa göre istenilen 
su sıcaklığını ayarlama hassasiyetini artırır.
- Ayrıca soğuk suda açılma özelliği kombiyi, şofbeni 
gereksiz çalıştırmaz. 
- Enerjiden tasarruf sağlar. 

Cold - Start Özelliği Nedir?
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İRİS

MLB130
MBB130 MTE130
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RİTMO EVİYE BATARYASI İLE 
SARDALYA

Boyu 15-20 santimetre 
arasında olan sardalya, yassı, 
ufak ağızlı, dişleri olmayan, 
baş ve gözleri normal yapılı, 
karnı ve yan tarafları kirli-
beyaz, sırtı yeşil dalgalı bir 
balıktır. Bir tane sırt yüzgeci 
vardır. Kuyruk yüzgeci çatal 
biçimindedir. Yumuşak ve 
lezzetli bir eti vardır. Taze 
olarak tava ve ızgara yapıldığı 
gibi tuzlu ve konserve olarak 
da tüketilir. Yaz aylarında 
lezzeti artar. Izgarası ve 
buğulaması güzel olur.

MALZEMELER
1 kg. Sardalya 
Balıklar adedinde asma yaprağı 
2 limon suyu 
1 çay bardağı zeytinyağı 
Tuz 
Karabiber

YAPILIŞI
Balıklar iyice temizlenir, pulları kazınıp Ritmo eviye bataryası ile bol suda yıkanır. Sularının 
süzülmesi için kevgire alınır. Diğer tarafta, limonsuyu, tuz, karabiber, pul biber, zeytinyağı hepsi 
karıştırılarak süzülmüş balıklar ile harmanlanır ve bu sosu iyice çekmesi için beklenir. Diğer 
yanda asma yaprakları kaynar suda bekletilip sapları kopartılır. Masada yayılan yaprakların içine 
balıklar koyularak kuyrukları dışarıda kalacak şekilde tek tek sarılır. Kalan sos yapraklara sarılmış 
balıkların üzerine dökülür. Tepsiye yerleştirilen balıklar fırında asma yaprakları kızarıncaya kadar 
pişirilir. Yeşil salata ile servis yapılır.
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BODRUM
BODRUM

Bodrum..Mazhar Alanson’un namelerinde her 
dinlendiğinde yeniden doğan cennet..Eşsiz 
koyları, mavi bayraklı plajları , nemi düşük püfür 
püfür havası ile gerçek bir tatil beldesi..
Bodrum, Muğla’nın 13 ilçesinden birisidir.İlçe 
günümüzde önemli bir turizm merkezi olması ile 
anılmaktadır ki bunda Bodrum’un kendine has 
bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece 
Türkiye’de değil dünyada da turizm açısından 
bilinen bir ilçedir. Nüfus açısından il genelinde 
Muğla merkez ve Fethiye’yi geçerek en büyük ilçe 
ünvanına sahip olmuştur.

Bodrum’un antik çağdaki adı Halikarnassos’dur. 
Türkçe Halikarnas olarak okunmuştur. Aziz 
Petrus Kalesi(Castle of St. Peter) adı verilen kale 
ile birlikte şehrin Aziz Petrus’a adanmasıyla 
şehre Petrium adı verilmiştir. Bu isim zaman 
içerisinde önce petrum sonra potrum ve en 

sonunda Bodrum olarak okunur olmuştur. 
Dünyanın Yedi Harikasından biri olan Mausoleum 
Halikarnassos şehrinde inşa edilmiştir. Depremler 
ve istilaların etkisiyle zamanla yıkılan mozolenin 
mermerden taşları Bodrum Kalesinin yapımında 
kullanılmıştır. Kaleyi 15. yüzyılda Hristiyan 
Şövalyeler inşa etmiştir. İnşaat 100 yıllık bir 
sürede tamamlanmıştır. Papa kalenin bitmesi için 
kalenin yapımında çalışanlara endülijans kağıtları 
dağıtmıştır. Bodrum şehri Anadolu toprakları 
üzerinde en son ele geçirilen hristiyan toprağıdır. 
Şehir II. Mehmed zamanında kuşatıldıysa da 
ancak I. Süleyman’ın Rodos Seferi sırasında ele 
geçirilebilmiştir. Bodrum Kalesi bugün Dünyanın 
en büyük 2. Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak 
hizmet vermektedir. Doğu Akdeniz’de ayakta 
kalan en sağlam kaledir. Bodrum şehri ise pek 
çok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. 
Bodrum’da 2003 yılından beri her yıl yaz 

aylarında Uluslararası Bodrum Bale Festivali 
düzenlenmektedir. Bu festival Türkiye’nin ilk ve 
tek bale festivali olma özelliğini taşımaktadır. 
Ayrıca 2014 yılından beri Uluslararası Bodrum 
Bienali düzenlenmektedir.Şehirde 2010 
yılından beri Bodrum Barok Müzik Festivali 
düzenlenmektedir.

Bodrum, dünyaca ünlü bir tatil beldesi olması 
nedeniyle gelişmiş ulaşım imkanlarına sahiptir. 
Şehrin hava ulaşımı Milas-Bodrum Havalimanı 
üzerinden sağlanmaktadır ki şehre uzaklığı 
32 km.’dir. Bodrum’da üç büyük marina ve 
kruvaziyer yanaşma iskelesi de mevcuttur. 
Marinaların ilk yapılanı Bodrum merkezde 
bulunan Milta marinadir. İkinci marina Turgutreis 
beldesinde bulunan D Marin ve üçüncüsü 
Yalıkavak beldesinde bulunan Palmarina’dır.
Bodrum önemli bir karayolu kavşağında 
bulunmaz. Bodrum’a karayoluyla ulaşım Milas 
üzerinden çift şeritli asfalt yol ile sağlanmaktadır. 
Bodrum, il merkezi Muğla’ya 111 km., İzmir’e 
242 km., Marmaris’e 165 km. ve Fethiye’ye 
234 km. uzaklıktadır.

BODRUMDA DENİZ…
 
Bağla, yarımadanın en güzel koy ve plajlarından 
birine sahiptir ve Bodrum’a 14 km uzaklıktadır. 
Bağlar Burnu‘nun batısındaki güzel koya gezi 
teknelerin çok rağbet eder. Koyun doğu 
tarafındaki küçük girintiler daha sakindir. Koy 
ve çevresi kamp yapmak için de uygun. Camel 
Beach’e  (deve plajı) gitmek için Ortakent’ten 
girip Kargı oklarını takip etmeniz yeterli. Ayrıca 
Bodrum merkezden tekne ile de gidebilirsiniz. 
Bir alternatif de yine merkezden minübüslere 
binmek.Camel Beach  (deve plajı) Kum ve Denizi 
bir arada hissetmek istiyorsanız gidebileceğiniz 
ender beachlerden. Tekne turları mutlaka bu 
koya uğruyor, o da farklı bir hava katıyor.Camel 
Beach’e  (deve plajı) Oldukça sakin, kumu 
harika, Denizin derinliği çok uygun, denize 
alışık olmayanlar için öncelikle tercih edilmesi 
gereken bir yer. Akyarlar Bodrum Yarımadasının 
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en güney ucunda bulunan Akyarlar, Akyarlar 
Burnu ve onun 1 mil dogusunda yer alan Koca 
Burun arasında yer alır ve Bodrum’a 22 km. 
uzaklıktadır. Beyaz kayalıklardan oluştuğu için 
“Akyarlar“ olarak anılan Akyarlar Burnu, İstanköy 
olarak bilinen Yunanistan’nın Kos adasına 3 deniz 
mili uzaklıktadır. Akyarlarlar’dan iyi havalarda 
ve geceleyin hemen karşısında yer alan Kos 
(İstanköy) evleri görülür. Antik çağlarda da olduğu 
gibi gemiler Kos ve Akyarlar arasındaki sulardan 
geçmektedir.Eskiden bir balıkçı ve süngerci 
köyü olan Akyarlar, şimdilerde deniz sporlarının 
yapılmasına imkan sağlayan önemli bir  tatil 
yeri olmaya aday. Akyarlar özellikle rüzgar 
sörfü ile ilgilenenlerin en gözde mekanlarından 
biri.  Genelde karadan denize doğru esen ve 
sahile doğru şiddetini arttıran bir rüzgar var. 
Sahile inildiğinde, sağda balıkçı barınağı, ortada 
restoranlar ve solda ise bir ay şeklinde yayılan 
kumsalı yer alır.  Ilık deniz suyu, kumsalı ve 
yemyeşil doğası ile birçok tatilciyi kendine çeker. 
Akyarlar bol rüzgarı ile rüzgar sörfüne çok 
uygundur
 
Karaincir Bodrumdan 16 km uzaklıkta bulunan 
Karaincir, Bodrum gezi teknelerinin önemli durak 

yerlerinden biri olup  Bodrumdaki en sevilen 
koylardan biridir. Eskiden sadece incirinin bolluğu 
ile tanınan Karaincir, günümüzde birçok otel 
ve restoran ile turizme hizmet veriri.İnce kumlu 
500 metrelik sahili iki tarafı tepelerler çevrili olup 
poyraza kapalıdır. Sahilde yer alan restoranları, 
teknelerden çıkanları karşılar. Karaincir’de özellikle 
gözleme ve börekleri ile ünlü restoranlar var.
 
Aspat Bağla koyunun biraz ilerisinde yer alan 
Aspat Koyu ve üzerinde bir Venedik Kalesi 
bulunan Aspat tepesi gerçekten  görülmeye 
değer. Şarkılara konu olmuş bu ünlü kale, Bodrum 
yarımadasında çok uzaklardan görülür. Yörenin 
ünlü folk şarkısı “Halilim” de adı geçen Aspat 
Yalısı ismi kurak, sulanmaz anlamına gelen 
Aspartos’tan gelir.Ünlü seyyah Evliya Çelebinin 
Seyahatname’sinde adı geçen Aspat’ta, bir çok 
tatlı su kaynağı vardır. Evliya Çelebi, kaleden ve 
buradaki ünlü su kaynağından bahseder. Bu 
bölgeden geçen gemilerin su ikmali yaptığından, 
suyun çok iyi olduğundan ve kalitesinin uzun 
süre bozulmadığından bahseder.Dar bir patika yol 
sizi  tarihi kalıntıların bulunduğu tepeye ulaştırır. 
Tepede yer yer yıkılmış olan Aspat kalesi bütün 
heybetiyle yükselir. Buradaki kalenin bir gözetleme 

kalesi oldugu sanılır.Kuzey batı rüzgarlarına kapalı 
Aspat, teknecilerin uğrak yerlerinden birisidir. 
Yatcıların ve denize girenlerin faydalanacağı içme 
suyu kaynakları bulunur. Sahilde ünlü Giritli Arap 
Ağa’nın taş evi yer alır.
 
BODRUMDA BALIK…
 
Balık yiyeceğim ve deniz balığı olsun derseniz  
Sinarit, Barbun, Lagos veya Akya‘yı seçmenizi 
öneririz. Bodrum’daki balıklar Karadeniz ve Boğaz 
balıklarından lezzet olarak farklıdır. Biraz daha 
tavuk eti havasındadır. Yağsız et yapıları vardır, o 
yüzden lezzetleri ilk başlarda alıştığınız İstanbul 
balıkları havasını vemez ama zamanla alışırsınız. 
Barbun favoriniz olur, levreğin, çipuranın denizde 
hür olarak yakalanmışını ararsınız.Fiyatlar 
günden güne değişir Bodrum’da. Alış fiyatları 
üzerine restoranına göre belli bir yüzde kar 
konulduğundan masaya oturmadan balığınızı 
seçer, fiyatını öğrenirseniz daha işin başından balık 
pazarlığı yaparsanız gönül rahatlığı ile mezelerinizi 
ısmarlayabilir ve rakınızı yudumlamaya başlarsınız.
Ortakent,Yalıkavak ve Gümüşlük ise balık yemek 
için doğru adresleri içinde barındırır.



18 2016/2.Sayı:24

SPOR

RAFTİNG
Rafting, raft ismi verilen botlarla (sallarla), debisi 
yüksek olan nehirlerde yapılan bir spordur. 
Raftingde amaç; içinde bulunduğunuz botu 
devirmeden, elinizdeki küreklerle yönlendirerek, 
nehir içerisindeki kayalar ve engeller arasından 
geçirmektir.

Rafting, genelde 6 ile 8 kişiden oluşan takımlar 
halinde yapılır ve bu sporun temeli tüm takımın 
bireysel değil, tek vücut halinde hareket ederek 
sonuca ulaşmasıdır.

Adrenalini yüksek olan bir spordur. Amatör olarak 
rafting yapmak isteyenler için yüzmeyi bilmek 
dışında herhangi bir teknik bilgi veya beceri 

gerekmiyor. Turistik amaçlı raftinglerde, 
botta mutlaka bir rehber oluyor ve onun 
talimatları ile rafting turu tamamlanıyor.

Teknik malzeme olarak can yeleği, 
kask, su geçirmeyen elbiseler ve botu 
yönlendirmek için kürek kullanılıyor. Yine 
de, devrilme durumunda kullanmak 
üzere kurtarma ipi ve ekip rehberinde de 
bıçak bulunuyor.

Mevsime göre nehirlerin su seviyeleri 
değiştiği için, ideal mevsim olarak 
karların eridiği mayıs ve temmuz ayları 
öneriliyor.

Rafting İçin Gerekli Ekipmanlar
Kask
Şahsi can yeleği
Yağmurluk
Bot için kurtarma ipi

Rafting İçin Kişisel Ekipmanlar
Ayakkabı
Kıyafetler
Fotoğraf Makinesi
Aksesuar

Rafting Tarihçesi
İlk olarak 1842 yılında, ABD Ordusundaki 
komutanların nehirler üzerinde botlarla askeri 
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tatbikatlar yaptığı bilinmektedir. 1900’lü yılların 
başında ise, botlarla taşımacılık yapılmıştır. İkinci 
Dünya Savaşında bu botlar ile kıyılara çıkarma 
yapılması diğer ülkelerin dikkatini çekmiş ve tüm 
dünyada kullanılmaya başlanmıştır. Spor amaçlı 
raft kullanımı da yine Amerika’da yaygınlaşmıştır.
1970 Münih Olimpiyat Oyunlarında boy 
göstermesi, bir eğlence sporu olarak gelişmesinde 
önemli bir etken olmuştur. 1972’de kurulan 
Sobek Expedition Kulübü ile keşif amaçlı olarak 
tüm dünyada rafting yapılmaya başlanmıştır. 
1980’li yıllara gelindiğinde, İskoçya, Güney 
Amerika ve Afrika akarsularında nakliye şirketleri 
taşıma işini geliştirmişler ve raft kullanımını 
yaygınlaştırmışlardır.

Rafting 1992 Barselona Oyunlarında, 1996 
Atlanta Oyunlarında ve Tennessee Valley Ocoee 
Nehrinde Yaz Olimpiyat Oyunlarında yerini 
bulmuştur. 1997’de Rafting Federasyonu (IRF) 
kurulmuş ve 1999 yılında ilk resmi Uluslararası 
Şampiyonası düzenlenmiştir.

Raftingin Zorluk Dereceleri 
Ne Demek?
Raftingde zorluk derecesi; sporun kendisinin 
değil, parkurun açıklamasıdır. Nehrin akış hızı, 
kayaların ve engellerin sayısı gibi etkenlerle 
parkurun, dolayısı ile raftingin zorluk seviyesi 
belirlenir. Akarsuda yol alınırken yatağın doğal 
engelleri geçilmek zorundadır. Bu engeller akışın 
hızını ve yönünü belirler. Suda türbülanslar, 
dalgalar ve çok zevkli olan ani hızlanmalar 
oluşturur. Bu bölgelere “Rapid” denir. Hızlı akan 
nehirlerde raftın kontrolü sağlamak zor olduğu 
için, nehirler akış hızlarına göre numaralandırılır. 
1 ve 6 arasındaki bu klasmanda 6. derece en zor 
parkurlardır.

Rafting Derece 1
Çok basit vasat akıntılı parkurlar.

Rafting Derece 2
Düzenli ve az bir akıntı. Minik kayalar ve dalgalar 
bulunuyor.

Rafting Derece 3
Orta zorlukta. Görüş mesafesi (dönüşler vs. 
sebebiyle) sınırlı.

Rafting Derece 4
Çok zor ve büyük rapidler var. Düşüşlerin 
başlangıçları ve sonlarının tam bilinmediği, sert 
geçişler ve zorlu engellerle dolu nehirler.

Rafting Derece 5
Aşırı zor. Yüksek debi ve akıntı, sert ve büyük 
kayalar, dik yamaçlar, sıralı düşüşler. Engellerle 
dolu geçişler.

Rafting Derece 6
İmkansız pistler. Uzmanlar için bile geçilmesi 
neredeyse imkansızdır.

Türkiye’de Rafting
Türkiye, rafting sporu için sık sık ziyaret edilen 
bir durak olmaya başladı son yıllarda. Alman ve 
Rus vatandaşları tarafından yoğun şekilde tercih 
edilmektedir. Ülkemizde raftinge uygun bir çok 
akarsu bulunsa da, henüz Rafting Federasyonu 
kurulmamıştır. Rafting sporu, Türkiye Gelişmekte 
Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde 
bulunmaktadır. Türkiye’de rafting yapılacak en iyi 
10 akarsu

Çoruh Nehri - Artvin
Fırtına Vadisi - Rize
Dalaman Çayı - Muğla
Melen Nehri - Düzce
İkizdere Nehri - Rize
Munzur Çayı - Tunceli
Köprüçay - Antalya
Bekili Deresi - Denizli
Zamantı Irmağı - Kayseri
Barhal Çayı – Artvin

ÖNEMLİ NOT: Çoruh Nehri, Dünyada geçilmesi 
en zor 2. Nehir olma özelliğine sahiptir.

Rafting Sporu Yarışları
Rafting sporunun eğlence ve rekreasyon amaçlı 

yapılması dışında sponsorlar tarafından özel yarışlar 
da düzenlenir. Resmi olarak Uluslararası Rafting 
Federasyonunun düzenlediği Avrupa ve Dünya 
şampiyonaları vardır. Yarışılacak nehir ve akarsuların 
zorluk seviyesi yine bu federasyon tarafından belirlenir. 
Yapılan ülke şampiyonalarında dereceye giren takımlar 
Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanırlar.

Dünyanın en önemli rafting mücadelesi olan Dünya 
Rafting Şampiyonası, IRF tarafından 2 yılda bir 
organize edilir. Son beş IRF Dünya Şampiyonasının 
sonuçlarına bakıldığında, en çok ilk beşe giren 
üç ülkenin Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Rusya 
olduğunu görüyoruz.

Rafting Yapmak için Gerekenler
Her spor ve aktivite için olduğu gibi, rafting için de 
dikkat etmeniz gereken bazı ayrıntılar var. Rafting 
yapmaya karar verdiğinizde (eğer ilk deneyiminiz 
olacaksa) öncelikle şunu iyi fark edin; Rafting de diğer 
doğa sporları gibi, doğayla iç içe yapılan bir aktivitedir. 
Doğanın içindeyken, onun kurallarını iyi bilmeniz ve 
ona uyum sağlamayı öğrenmeniz gerekir. Amacınız 
akarsuyu yenmeye çalışmak değil, onun ritmine 
uymaktır.

Rafting, her hangi bir beceri ve fiziksel kondisyon 
gerektirmediğinden dileyen herkes bu sporu yapabilir. 
İlk iki derece için yüzme bilmek bile gerekmeyebilir. 
Ancak hakiki, adrenalin isteyen bir rafting yapabilmek 
için iyi yüzmek bilmek gerekli.

Sizi yönlendirecek ve bilgilendirecek rehberin de önemi 
büyüktür. Yani rafting yapabilmeniz için bir kursa 
gitmenize gerek yok. Bütün güvenlik önlemleri kısa 
bir eğitim verilerek öğretiliyor ve gerekli malzemeler 
sağlanıyor. Giyinip kuşandıktan sonra, tecrübenize 
göre bir bota yerleştirilip suya bırakılıyorsunuz.
Botunuzda yer alan rehber ve yardımcısı sürekli 
olarak telkinde bulunuyor ve herhangi bir zorlukla 
karşılaştığınızda ne yapmanız gerektiğini konusunda 
yardımcı oluyor. 15 yaşından büyükseniz ve kalp 
sorununuz yoksa bu sporu yapmanızda bir mani 
yoktur.
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Ekmeğin tarihi medeniyetlerin tarihi kadar eskidir. Ekmek, 
insanoğlunun bilinen en eski ve önemli gıda maddesidir .Genel 
kabule göre, ilk insanlar su ile ıslatılmış ve kendi haline bırakılmış 
buğday kırmasında gözeneklerin meydana geldiğini görmüşler 
ve gözenekli kütleyi sıcak taşlar üzerinde pişirdikleri zaman tad ve 
lezzetinin iyi olduğunu anlamışlardır.

Cilalı Taş Devrinde (Neolitik Çağ) Kestane, Meşe Palamudu gibi 
bazı bitkisel ürünlerin ezilip suyla karıştırdıktan sonra elde edilen 
hamurun, kızgın taşlar üzerinde ya da kül içerisinde pişirilerek 
yendiği de bilinmektedir. Yapılan araştırmalardan elde edilen 
bilgiye göre MÖ. 4000 yıllarında Babilliler özel fırınlarda ekmek 
pişirmeyi biliyorlardı. Yine MÖ. 4300 yıllarında değirmencilik 
ve fırıncılık sanatının icra edildiği, yapılan kazılarla elde edilen 
bulgulardan anlaşılmaktadır

M.Ö 30. yüzyıl civarında Orta Doğu’da, pide şeklindeki yassı 
hamurların, bir önceki günden kalma fermante olmuş başka bir 
hamurun maya olarak kullanılmasıyla kabartıldığını bilmekteyiz. 
Yahudilerin zymi dedikleri ekmek de aynı yöntemle yapılırdı. 
Güzelce kabartılmış bu hafif ekmek hoş tadına rağmen Tanrı’ya 
sunulacak kadar da saf sayılmazdı. Çünkü o zamanlarda 
fermantasyonun kuIlanıIan maddelerin saf doğalarını bozduğu 
düşünülüyordu. Bu nedenle dini torenlerde kullanılan ekmek zymi 
denilen mayasız bir ekmekti. Genellikle şömine ateşinde, közde 
ya da üzerine çömlek örtülmüş sıcak taşlarda yapılan bir başka 
ekmek de zamanın ana besin kaynaklarından olan maza’ydı ve 
tıpkı diğer ekmekler gibi sabit bir şekli yoktu.

Hamura şekil verme fikrine ilk olarak M.Ö 25. yüzyılda Mısır’da 
rastlıyoruz. Elekten geçirilmiş undan yapılma hamurlar toprak 
kaplarda yoğrulduktan sonra, sıvı bir kıvama getirilip önceden 
ısıtılmış kalıpların içine akıtılırdı. Ağız kısımlarına doğru iyice 
genişleyen bu kalıplar piramitleri andırırlardı. Zaten Mısır 
hiyeroglifindeki T harfi hem piramitleri hem de ekmek yapımını 
temsil etmektedir.

Türklerde genelde ekmek yerleşik düzene geçmeden önceki 
göçebe dönemde altında ekmek yanan saçta mayasız ekmek 
olarak yapılır ve buna yufka veya lavaş denirdi. Bunlar uzun süre 
dayanan ekmeklerdi. Çünkü, 7, 8 kat yufka üst üstte konulup, 
dürüm haline getirildiğinde sadece dışarıda kalan kısım kurur 
diğerleri taze kalırdı. 

Pide ise 15. ve 16. Yüzyılda İstanbul’da yaygın biçimde tüketilen 
yassı biçimdeki ekmek anlamına gelen pide ve foduladan 
gelmektedir. Bu sözcüklerin ortaçağ Yunancası’ndaki karşılıkları 
pitta ve küçük hali olan pitulladan gelir. Daha sonra Ramazan 
ayının vazgeçilmesi olan pidemize dönüşmüştür.” 

Osmanlı sarayında ise saray ekmeği has ekmek diye anılır ve has 
fırın adı verilen fırınlarda pişirilirdi. Halkın kullandığı ekmeğe ise 
harcı denirdi.19. yy. da Hollanda’da buğday temeline dayanan 

EKMEĞİN TARİHİ
maya bulunmuş ve kullanılmaya başlanılmıştır. Orta ve diğer 
Avrupa ülkelerine ekmek daha sonraları güneyden yayılmıştır. 
Avrupalılar buğdaydan önce çavdar gibi diğer tahıl ürünlerini 
kullanmışlar, ancak 15. yüzyılda buğdaydan beyaz ekmek 
yapımına başlamışlardır. Mikroorganizmaların ve mayanın aktif 
olarak bilinmesinden (19. yüzyıl) sonra ekmek üretimi sanayi dalı 
haline gelmiştir. Yüzyılımızın ikinci yarısına yaklaşırken artık ekmek 
yapımında modern tekniklerin ortaya çıktığı ve makineleşmenin 
başladığı görülmektedir. Bir 52 İnsan ve Ekmek anlamda bu 
süre içerisinde ekmek sektörünün hızla sanayileştiği söylenebilir. 
Özellikle A.B.D.’de başlayan makineleşme giderek gelişmiş ve 
diğer ülkeler de bunu izlemişlerdir. Bir yandan da ekmek tadının 
ayrıntılarına girildiği, böylece tüketiciye bol çeşit sunulmağa 
başlandığı görülmektedir. 

Mayalı Ekmekler
Geleneksel Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan 
ekmeklerle ilgili çeşitli kaynaklardaki bilgileri derlemek amacıyla 
hazırlanan bu çalışmada, Geleneksel Türk Mutfağında yer alan 
pide ve ayrıca su oranı ekmekten daha düşük olan ya da un 
içine su, tuz ve mayadan başka malzemeler de katılan çörek gibi 
çeşitlere yer verilmemesine çalışılmıştır. Ekmekler yapılışlarına 
göre genel olarak mayalı ve mayasız olmak üzere iki grupta 
incelenebilir.Mayalı ekmekler, una, su, tuz ve maya katılarak 
yoğrulan hamurun mayalandırılması ve şekil verilerek çeşitli 
araçlarda pişirilmesinden elde edilen ekmeklerdir.

Bazlama (Bazlamaç, Bezdirme, Bezirme)
Bazlama Anadolu’da özellikle de Orta Anadolu’da yaygın 
olarak yapılır. Daire şeklinde 20-25 cm kadar çaplı, 1 cm kadar 
kalınlıkta açılan hamurlar sac veya tandırda pişirilir. Bazı yörelerde 
(Niğde-Elazığ) çok ince 2-3 mm kalınlıkta açılır. Bazlamanın pişmiş 
kalınlığının 1,5-2 cm, renginin unun randımanına göre esmer veya 
beyaz olduğu belirtilmiştir. Bazlama Denizli’de mısır ve buğday 
unu karıştırılarak yapılmaktadır.Bazı yörelerde bazlamanın üstüne 
susam ekilmektedir.Bazlamaya Eskişehir’de “tapıl,” Aydın’da 
“bezdirme,” Isparta’da ve Denizli’de “bazdırma” denilmektedir

Ev Ekmeği
Antalya’da “gastra” adı verilen mayalı hamurla evlerde yapılan ve 
fırınlarda pişirilen ekmek de geleneksel ekmek çeşididir.Ev ekmeği, 
Sivas’ın Suşehri’nde yaşayan muhacirler tarafından da yapılan 
ekmek türüdür. Bu tür ev ekmeğinin hamuru, somun ekmeği 
hamurundan daha yumuşak hazırlanır. Hamur “çerepene” 
denilen toprak çanağa alınır. Üzeri küllü sac ısıtılarak, çerepenenin 
üzerine kapatılıp pişirilir. Ara sac kaldırılarak kontrol yapılır. 
Sıcaklık fazla ise ekmeğin üstüne kâğıt örtülür. Pişirilen ekmeğin 
gevrekliğinin gitmesi için üzeri sarılır.

Darı Bazlama
Buğday unu, mısır unu, darı unu, tuz, su ve ekşi maya ile hazırlanır. 
Mayalanmış hamur bezelere ayrılarak 1-1,5 cm kalınlıkta açılarak 
saçta pişirilir.

Ebeleme
Mayalı hamurun bezelere ayrılarak yufka gibi açılıp sac üzerinde 
pişirilmesinden elde edilir. Piştikten sonra altı ve üstü yağlanır. Bu 
ekmek Ankara civarında yapılmaktadır.

Fodla
Kepekli yani yüksek randımanlı undan, pideden daha ince ve 
dikdörtgen şeklinde yapılır. Fatih Külliyesi İmaretinde yemekle 
birlikte fakirlere fodla dağıtıldığı belirtilmiştir. Fodla, Arapçadan 
gelme bir kelimedir.

Gilik
Mayalı hamurdan ortası genişçe delik ve yassı olarak hazırlanan, 
25 cm çapında, daire şeklinde olan ekmektir. Gilik iki amaç için 
hazırlanır. Birinci memmecim giliği, diğeri kırk giliğidir.Memmecim 
giliği, 7 cm kadar çapında olan simitlerdir. Giliklerin 20 kadarı 
ipte dizili olarak Ramazan ve Kurban Bayramı arefesinde çarşıda 
satılır.Kırk giliği, ölen kişinin 40. ölüm günü yapılarak komşulara 
dağıtılan ekmektir. Üzerine çörek otu serpilir. Gilik, Sivas yöresinde 
yapılmaktadır. Gilik, Erzincan civarında çörek biçiminde, sacta 
pişirilen küçük ekmek olarak bilinmektedir.

Gömeç
Mayalanan hamur istenilen büyüklükte bezelere ayrılır. Bezeler 
fırın içinde ayaklı sac üzerinde pişirilir. Cihanbeyli yöresinde yapılır.

Gübaye
Buğday, mısır ve arpa unlarından hazırlanan mayalı hamur 
şekillendirilip tandıra yapıştırılarak pişirilir. Bir nevi tandır ekmeğidir. 
Uzun süre dayanması isteniyorsa ekmekler tandırda fazla 
tutularak kurutulur. Bu çeşit ekmek yeneceği zaman ıslatılır.

Sac Ekmeği
Urfa (Hilvan) da açık ekmek denilir. Mayalanmış hamurdan 
2- 3 mm kalınlıkta açılarak elips ve daire şekli verilen hamur sac 
üzerinde pişirilir. Pişirilen ekmeğin kalınlığının 3- 4 mm veya daha 
kalın olduğu belirtilmiştir.Sivas yöresinde, mayalanan hamurdan 
el ya da oklava ile 15- 20 cm çapında 1 cm kalınlıkta açılan 
hamurun sacta pişirilmesiyle elde edilen ekmek türüdür. Taze veya 
bir kaç günlük tüketilmektedir.

Sac Arası Ekmeği (İki Sac Arası)
Bu ekmeğe kapama, sac kapama, kastra ekmeği de 
denilmektedir. Sac ekmeği gibi hazırlanır, fakat biraz kalın açılır. 
Hazırlanan hamur kızgın sac üzerine konur ve bunun üzerine, 
üstü küllü ve korlu kızgın sac kapatılarak ekmek pişirilir.Bu ekmek 
Akşehir (Gözpınar), Sivas (Bedirli), Kayseri (Tomarza), Niğde 
(Höyük-Bor), Manisa gibi yörelerde yapılmaktadır.

Somun
Her yerde görülen ve herkesce bilinen somun, yuvarlak, üstü 
kabarık ve kenarları daha ince ekmek çeşididir. Mayalanan 
hamurdan 2- 3 cm kalınlığında yuvarlak ekmekler yapılır. Bazı 
yörelerde hamura haşlanmış patates katılır. Evlerde ya da mahalle 
fırınlarında pişirilebilir.Pişen ekmeğin kalınlığı 5- 6 cm, çapı ise 
15- 20 cm kadardır. Rengi, kullanılan unun randımanına göre 
esmer ya da beyaz olur. Evlerde yapılanlar kepekli undan yapıldığı 
için somun renginin genelde esmer olduğu belirtilmiştir. Somun 
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genellikle 2- 3 gün için yapılır. Antalya, Burdur, Isparta, Mersin gibi 
şehirlerde evlerde yapılan çarşı fırınlarında pişirilen fırın ekmeği, bir 
tür somun ekmektir.Somun ekmeği Suşehri’nde “fırın ekmeği” 
ya da “muhacir somunu” olarak adlandırılır. Muhacirlerin somun 
hamuruna, tadının ve renginin güzel olması için süzülmüş patates 
veya peynir suyu kattıkları belirtilmiştir.
Somun ekmeği küçük olursa “göbüt” adı verilir. Sivas civarında ise 
küçük somuna “somuncuk” dendiği belirtilmiştir.

Tandır Ekmeği
Tandır, yere çukur kazılarak yapılan bir tür fırın şeklinde 
tanımlanabilir. Tandır ekmeği, gömme tandır denilen tandırlarda 
yapılır. Gömme tandır, pişmiş topraktan yapılmış, tabanı geniş 
ve düz, ağzı dar yarım koni biçiminde büyük bir küpe benzer. 
Evlerde bahçe ya da sekilere gömülür. Altında hava alması için 
“kulle” denilen bir delik bulunur.Ateş tandırın taban kısmında 
yakılarak duvarları ısınır. Hamur tandırın duvarında düşmeden 
kalabiliyor ise tandır tavında demektir. Tandır ekmeği, lavaş, 
çörek vb. tandırda yapılır.Bazı yörelerde ocak şeklinde derince ve 
büyük taşlarla yapılmış, içi ve dışı çamurla sıvanmış, kulleli yapma 
tandırlar kullanılır. Yapma tandırların üzerine sac kapatılarak 
ekmekler sac üzerinde pişirilir. Genellikle yufka, bazlama, çörek 
vb. pişirilmektedir.Tandır ekmeğine, mayalı hamurdan istenilen 
büyüklükte alınarak elle 2-3 cm inceltilerek ya yuvarlak ya da 
ortası delik halka şekli verilebilir. Bazı yörelerde yufka gibi 1-2 mm 
kalınlıkta açıldığı belirtilmiştir19. Hamurun tandıra gelecek kısmı 
hafif ıslatılır ve kızgın fırına yapıştırılır. Pişen ekmekler “eğiş” denilen 
aletle tandırdan alınırlar. Tandır ekmeklerinin pişmiş kalınlığı 4- 5 
cm, çapı ise 15-20 cm halka ya da daire şeklinde olmaktadır. Yufka 
gibi açılanların kalınlığı 2-3 mm’dir.

Tandır ekmeği Erzurum, Erzincan, Elazığ, Diyarbakır, Ağrı, Kayseri, 
Hatay, Eskişehir, Mardin, Malatya, Sivas, Siirt, Yozgat, Urfa ve 
Konya’dayapılmaktadır. Niğde yöresinde tandır çöreği olarak bilinir.

Taşlı Fırın Ekmeği
Un, su, tuz ve maya karıştırılarak pide hamuru kıvamında 
yoğrularak mayalandırılır. Hamur bezelere ayrılır ve elle 
yuvarlanarak tekrar mayalandırılır. Sonra hamurların üzeri 
unlanarak elle yassıltılır. Fırın yakılır ve içine çakıl taşları atılır. 
Ateşin etkisiyle taşlar ısınır. Hazırlanan hamurlar bu kızgın taşların 
üzerine atılarak pişirilir. Pişince taşlarla birlikte çıkarılarak sonra 
taşlarından temizlenir.Pişirilen ekmeğin kalınlığı 3 cm, çapı 12-15 
cm ve şekli yuvarlaktır. Bu tip ekmek Malatya’da Darende civarında 
yapılmaktadır.

Mayasız Ekmekler
Mayasız ekmekler çeşitli unlara su, tuz katılarak yoğrulup
oklava ile açılarak ya da şekil verilerek pişirilmesinden elde edilen 
türlerdir.

Bazlama
Un, su, tuz ile hazırlanan hamurla yapılan, sacta pişirilen ekmektir. 
Bazı yörelerde mayasız olarak yufkadan biraz daha kalın ve 
küçük hazırlanan,  sacta pişirilen ekmek türü olarak belirtilmiştir.
Tablama (Adıyaman-Trabzon-Malatya) adı verilen ekmekte bir nevi 
bazlamadır. Yufkadan daha kalın ve küçük olarak yapılır ve sacta 
pişirilir.Mayasız bazlamaya Zonguldak ve Çankırı’da

“göbü1, İzmir’de bezdirme, Manisa’da pezdirme adı verilir.9 
Antalya’da darı ekmeği denilen bazlamanın 
yapıldığı belirtilmiştir.

Kömeç (Kömme, Kömbe)
Külde pişirilen mayasız ekmeğe Trabzon ve Zonguldak’ta 
“kömeç” denir.  Kömeçin, Zonguldak yöresinde tuzsuz yapıldığı 
belirtilmiştir.Balıkesir’de “kömme” adı verilen bir ekmek 
türü vardır. Bu da yeni sönmüş ocağın kıvılcımlı küllü ateşine 
gömülerek pişirilen ekmek olarak belirtilmiştir. Mayalı ya da 
mayasız olduğu belirtilmemiştir. Kömme-Gömbe “Anadolu’nun 
birçok yerinde mayalı ya da mayasız, yağlı ya da yağsız olarak 
yapılan bir çeşit kül pidesidir,” şeklinde açıklanmıştır. Sinop 
civarında kömbeye kete ve bazlamaya sac ketesi denir.
“Kömbe” adı ile Sivas’ta mayasız çok yağlı su ile yapılan 
hamurdan ekmek yapılmaktadır. Hamur tepsiye yayılır, parmak 
veya kaşıkla nakış yapılır. Üzerine sıcak küllü saç kapatılarak pişirilir.

Mısır Ekmeği
Genellikle Karadeniz Bölgesinde yapılan ekmek türüdür. Mısır 
unu, tuz ve su ile hamur yapılır. Genelde mayasız yapılır. Bazı 
yörelerde (Sinop-Türkeli, Trabzon-Arsin, Kastamonu İnebolu)
mayalı olarak yapıldığı belirtilmiştir.Mısır ekmeği sacta pişirildiği 
gibi tepsiye dökülerek fırında da pişirilebilir. Fırında pişirilenlerde, 
hamurun kalınlığı 2-3 cm olmalıdır. Saçta pişirilenlerde ise 
hamur 1-1,5 cm kalınlıkta ve 15-20 cm çapında,daire şeklinde 
yapılmalıdır. Yağlanmış tepsi ya da tavaya konulan hamurlar fırında 
veya kuzine sobada pişirilirler.Hamurun üzerine yumurta sürülürse, 
buna yumurtalı mısır ekmeği adı verilir.Mısır ekmeği, pişince piştiği 
kabın şeklini alır ve 2-3 cm kalınlığında olur. Doğal olarak rengi 
sarıdır.Mısır ekmeği çabuk bayatladığı ve ufalandığı için günlük 
yapılır.Mısır ekmeğine Ordu’da “toraman” denilmektedir.Mısır 
ekmeğinin Sinop’ta farklı yöntemle hazırlandığı belirtilmiştir. 
Kaynayan suyun içerisine mısır unu ve tuz yavaş yavaş eklenirken 
bir taraftan da karıştırılır. Yağlanmış 3-4 cm derinliğinde tepsiye 
dökülerek,kızgın fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirileceği 
belirtilmiştir. Artvin yöresinde mısır unundan mayasız olarak 
hazırlanıp “bileki” denilen (mutfakta toprak zemine gömülü 
taştan yapılmış tepsi şeklinde bir pişirme aracı) araç içinde pişirilen 
ekmeğe “cadi” denilmektedir.

Ter Ekmeği
Yufka benzeri bir ekmektir. Yufka gibi açılır, yağsız olarak sacta 
pişirilir. Et yemekleri ve sulu yemekler olduğu zaman yapılır içine 
soğan, yumurta konularak sarılıp yenir. Ayrıca ter ekmekten 
“bandırma” denilen bir yiyecek yapılır. Bunun için pişmiş ter 
ekmekleri kare şeklinde parçalara ayrılır. Üzerine ceviz konur, 
kenarları kapatılarak tepsiye dizilir ve üzerine sıcak hindi suyu 
dökülür.

Yufka
Anadolu’da yaygın olarak yapılan yufka geleneksel Türk 
mutfağının önemli ekmeklerindendir. Türkmen dilinde yufka 
her şeyin incesi demektir. Yufka bazı yörelerde şebit-sepit-Şipit 
(Tekirdağ-Malkara), “İşkefe” (Tokat-Artova), “Gardalaç” (Tokat- 
Eskişehir-Ankara) buğday veya (Bolu-Kastamonu-Sivas) mısır unu 
ile yapılır. Şipit Denizli’de kalın yufka olarak belirtilmiştir.Mayasız 
olarak yoğrulan hamur bezelere ayrılır. Bezeler oklava ile 1-2 

mm kalınlıkta, 50-100 cm çapında daire şeklinde açılıp, kızgın 
sac üzerinde pişirilir.Pişmiş yufka, 50-100 cm çapında 1 mm 
kalınlıkta daire şeklindedir. Rengi, yapıldığı unun randımanına göre 
değişmektedir.

Yufka ekmeğinin içine peynir, çökelek, kıyma, sucuk, pastırma, 
yumurta, piyaz, erişte, pilav, ceviz, üzüm gibi maddeler konularak 
düremeç, sıkma veya sıkmaç denilen dürümler hazırlanabilir.
İçel’de mısır ve darı unundan yapılan yufka ekmeğine tapıl adı 
verilmiştir.

Fetil
Taze olarak yenmesi gereken ekmek türüdür. Yufkadan kalın 
ve küçük olarak yapılır ve saçta pişirilir. Kepekli undan yapılırsa 
daha lezzetli ve besleyici olur. Sivas ve Elazığ yöresinde yapıldığı 
belirtilmiştir.

Güdül
Sacta veya tandırda pişirilen mısır ya da buğday unundan yapılan 
bir tür ekmektir. Samsun, Sivas, Amasya, Tokat civarında bilinir

Gartalaş
Mayasız hamurdan yufka ekmeği gibi yapılıp sacta pişirilir. Bursa, 
Bolu ve Eskişehir yörelerinde yapılmaktadır.
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SU DÜNYASI

MEZOPOTAMYA’NIN GERDANI DİCLE

Dicle Nehri Türkiye’de doğup birçok kolları olan ve Irak topraklarına geçip orada Fırat’la birleşerek 
Şattülarap’ta Basra Körfezi’ne dökülen nehir…

Nehir ana kaynaklarını Doğu Anadolu dağlarından ve dipten sızma yoluyla Elâzığ yakınlarındaki Hazar (Gölcük) gölünden alır. Türkiye’nin önemli akarsularındandır. Toplam uzunluğu 
1900 km’dir. Türkiye topraklarında kalan bölümün uzunluğu ise 523 km’dir. En önemli kolları Batman ile Garzan, Botan, Habur, Büyük Zap ve Küçük Zap’tır. Debisi ortalama 360 m³/
sn dir. Eylül ayı ortalarında 55 m³/sn ile en küçük, Şubat sonunda 2263 m³/sn akımı ile büyük değişiklik gösterir. Akarsuda genellikle yaz sonu kuraklığı ve sonbahar başı yağış noksanlığı 
nedeniyle su azalır. Buna rağmen kış sonu yağışı ile ilkbahar başındaki karların erimesinden oluşan su ile kabarır. 

Dicle, Güneydoğu Toroslarda Maden Dağları kesiminde, Hazarbaba Dağı’nın güney tarafında, Yıldızhan yanındaki bir kaynaktan çıkar. Eskiden Hazar Gölü’nden beslenirdi. Şimdi gölle 
bağlantısı kesilmiştir. Kaynaktan çıktıktan sonra Maden ilçesinin önünden geçerek, Maden Çayı adını alır ve güneydoğuya doğru dar ve derin vadilerden geçip Diyarbakır şehrinin 
bulunduğu lav sahanlığının doğu kesimine paralel akar. Burada nehir vadisinin tabanı 600 m’ye iner. Diyarbakır’ın güneyinde 8 km mesafede doğuya yönelir. Bundan sonra kuzeyden 
Toros Dağları yamaçlarından inen başlıcaları Diyarbakır havzasında doğan Anbarçayı, Kuruçay, Pamukçayı ve Hazroçayı, Batman ve Garzan ile birleşir. Güneyden ve Mardin eşiğinden 
inen sel yatakları Göksu ve Savur Çayı Dicle’ye katılır. Raman Dağının güney eteklerinde dar boğazlardan geçerek Botan Suyu ile birleşerek onun doğrultusunda güneye döner. Dicle 
Nehri, güneye doğru akarken Cizre ilçesinin içinden Habur Suyu kavşağına kadar 40 km uzunlukta Türkiye-Suriye arasında sınırı meydana getirir. Habur Suyu ile birleştikten sonra Irak 
topraklarına girer. Dicle, Irak toprağında çöküntü çukurdan akarak, dar boğazları aşar Musul’da Büyük ve Küçük Zap sularıyla birleşir. Mezopotamya ovasına iner, bundan sonra Bağdat 
yakınlarında Fırat’a 35 km yaklaşır. Burada yine İran’dan gelen Piyale Nehri ile birleşir. Bu birleşmeden sonra tekrar Fırat’a yaklaşır ve Kurna yakınında Basra’nın 64 km yukarısında 
Fırat’la birleşerek Şatt’ül-Arab ismini alır. Basra Körfezi’ne dökülür.

Dicle Nehrinin suları yaz mevsimi sonlarına doğru azalır. Nisan ayında, nehrin yukarı çığırındaki dağlarda karların erimesinden suları çoğalır, en yüksek seviyesine ulaşır. Dicle, marttan 
mayısa kadar üç ay içinde, bütün yıl akıttığı suyun hemen yarısını akıtır. Rejimi düzenli değildir. Bu bakımdan bazı yıllar haddinden fazla taşarak birçok zararlara sebeb olur. Bu sebeple 
zararlarını önlemek maksadıyla Dicle’nin Mezopotamya’da kalan kıyılarına daha M.Ö. 3000 yıllarında setler yapılmıştır. Bu setler suların taşmasını önlediği gibi ekilen arazilerin yazın 
sulanmasını da sağlamıştır. Fakat setlere rağmen büyük taşmalar önlenememiştir. Yirminci asırda çalışmaları ancak Dicle, eski Mezopotamya sınırını meydana getiren ırmaklardan biridir. 
Uzunluğu Fırat’tan daha kısa olmakla beraber suyu daha çoktur. Dicle, günümüzde de sulama kanallarıyle sulama sağladığı gibi, orta büyüklükteki taşıtlar nehrin ağzından Bağdat’a 
kadar, daha küçük boy taşıtlarsa Musul’a kadar giderek ulaşıma katkıda bulunmaktadırlar. Bu nehirlerden ulaşım bakımından çok faydalanıldığı tarihî kalıntılardan anlaşılmaktadır. Dicle 
kıyısında eskiden kurulmuş Amed (Diyarbakır), Hasankeyf, Ninova, Nemrut, Asur şehirlerinin eski kalıntıları bunun en sağlam belgesidir.

Dicle nehri üzerinde Kralkızı, Batman ve Dicle gibi önemli Hidroelektrik santraller kurulmuştur. Ilısu Barajı’nın temeli 05.08.2006 tarihinde Başbakan Erdoğan tarafından atılmış olup, 
Türkiye’nin baraj gölü açısından 2., enerji üretimi bakımından 4. büyük barajı olan Ilısu’nun tamamlanmasıyla Dicle nehri üzerinde Cizre Barajı’nın yapımına başlanacaktır.
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PAZARLAMA BASILI İŞLER

GPD 2016 yılı yeni fiyat listelerini bastırdı ve müşterilerine dağıttı.GPD 
armatür , endüstriyel ürünler ve plastik ürünleri tek bir listede birleştirdi.
ARBEKA markalı ürünler ise ayrı bir liste ile yer aldı. GPD yedek parça fiyat 
listemiz ise Teknik Servislerimize dağıtılmak üzere güncel fiyatlar ile yenilendi. 
Tüm listeler GPD kurumsal kimlik çalışmaları çerçevesinde şekillendi.

GPD, MARKA AKSİYONLARINDA 
YENİLİKLER DEVAM EDİYOR...
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PAZARLAMA

Rusya Mosbuild fotoğrafları

Cezayir Batimatec fotoğrafları

GPD 2016 yılında yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vererek Cezayir ve Rusya fuarlarında hem markasına hem de ülkemize tanıtım anlamında 
önemli katkılar yaptı. 3-7 Mayıs 2016 tarihinde Cezayir Batımatec  ve 5-8 Nisan 2016 tarihlerinde Rusya Mosbuild fuarlarında kurulan 
standımızda hem yabancı müşteriler ile buluştuk hem de standımızla beğeni topladık.GPD aktif yurt dışı fuar katılımlarına devam edecek. 

GPD,  CEZAYİR BATIMATEC  VE 
RUSYA MOSBUILD FUARLARINDA
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PAZARLAMA YURT DIŞI M
AĞAZA

GPD, IRAK’TA ESTETİK TEŞHİR 
UYGULAMALARI İLE DİKKAT ÇEKİYOR
GPD ihracat pazarlama faaliyetleri kapsamında Irak müşterimize ve içinde bulunduğu AVM merdivenlerini, reyonu kendi markası 
ve görselleri ile donatarak Iraklı tüketicilerin GPD marka farkındalığını arttırdı.
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PAZARLAMA

GPD AR-GE Müdürü Hicran Arıkan, Maliyet ve Değer Mühendisi Coşkun Gülen, AR-GE Proje Sorumlusu Metin Yılmaz’ın katkıları 
ile İstanbul Üniversitesi Makine ve Teknoloji Günleri çerçevesinde seminer yaparak genç mühendis adayları ile buluştu.GPD nin 
üniversiteler yanında; bayiler, teknik servisler, yapı marketler ve tesisat ustalarına yaptığı tanıtım ve kişisel gelişim kapsamındaki 
faaliyetleri devam edecek.

GPD SEMİNERLERİ BAŞLADI
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PAZARLAMA M
AĞAZA AÇILIŞ

Sertaç Südütemiz, Alper Bayram ve Kamer Polat

Uğur Kaçmaz

Adana’nın yakın 
gelecekte inşaat ve 
yapı malzemeleri 
merkezi kabul 
edilen Bülent Ecevit 
bulvarı üzerinde, 
faaliyete başladığı 
tarihten bu zamana 
kadar GPD bayisi 
olan ETD Yapı 
Malzemelerinin 
yeni mağazası 
açıldı. Açılışa GPD 
adına yönetim 
kurulu üyesi 
Kamer Polat , 
Satış Pazarlama 
Koordinatörü 
Sertaç Südütemiz 
ile Bölge Satış 
Müdürü Cem 
Kamarı katılımıyla 
görkemli bir 
açılış töreni 
gerçekleştirildi.
GPD ailesi olarak 
firmanın bundan 
sonraki ticari 
hayatında Uğur 
Kaçmaz ve Alper 
Bayram ile firmanın 
satış ekibine 
başarılar dileriz.

ETD YAPI AÇILDI
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SATIŞ SONRASISATIS SONRASI

BATARYALARIN KULLANMA KILAVUZU
Ürünümüzden en iyi sonucu almak istiyorsanız, lütfen aşağıda belirtilen hususlara dikkat ediniz.

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

GÜVEN 
MÜHENDİSLİK 
KAYSERİ
2000 yılında mühendislik fakültesinden 
mezun olduktan sonra, 2011 yılına 
kadar çeşitli firmalarda mühendislik 
ve pazarlama görevlerinde bulundum. 
Bu firmaların bir çoğu da tesisat 
kökenliydi. GPD firması ve ürünleri ile  
ilk tanışmam Temaser AŞ firmasında 
görevli olduğum yıllardadır. Yıl  2011 
olduğunda artık kendimi hazır 
hissettiğim için abim ile beraber, Güven 
Mühendisliği kurduk ve mühendislik ve 
tesisat sektöründe faaliyete başladık. 
İşletmemiz faaliyete başladıktan kısa bir 
süre sonra GPD’nin satış sonrası hizmet 
kanadı olan servislik görevine başlamak 
nasip oldu. Artık ben ve ekibim birer 
GPD ailesi ferdi olmuştuk.

Servislik görevine başladıktan sonra 
müşterilerimize, satış sonrasında ürün 
memnuniyetini artırmak için daha fazla  
ne yaparız arayışı ile hizmet etmeye 
devam ettik. Şu an hem fabrikamızın 

Osman Akoğlu

ve hem de müşterimizin haklarına girmeden en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. İşimiz hizmet sektörü, yani 
insanla uğraşıyoruz. Çok zor zamanlarda geçirdiğimiz oluyor, fakat GPD ailesinin başata firma sahipleri Polat 
ailesi ve Teknik Servisler Müdürü Mehmet Akın  ve Teknik Servisler Operasyon Sorumlusu Mehmet Orday‘ın 
firmamıza sonsuz desteği sayesinde atlatıyor ve sorunları en mantıklı şekilde çözüyoruz.

Bu aileden olmaktan çok mutluyuz. Bizim görevimiz GPD ürünlerini hak ettiği konumda tutmak ve müşteri 
memnuniyetini artırarak daha ileriye taşımak. Bu prensiple daha nice beraber mutlu yıllar diliyorum.



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

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

NİDA TESİSAT
DİNAMİK ISI SIHHİ TESİSAT
ŞAMPİYON ISI TESİSAT 
UĞUR TESİSAT
NAMLI TESİSAT 
YILDIZ KİLİT TESİSAT
ŞELALE ELEKTRİK TESİSAT
VOLKAN SIHHİ TESİSAT
YURDAKUL TESİSAT 
CEMRE SIHHİ TESİSAT 
YENİ DERİCİLİK YAPI
ARAS GRUP
YILDIZ SIHHİ TESİSAT 
POLATSAN DOĞALGAZ
ZEYBEKLER ISI TEKNOLOJİLERİ
ARTES TİCARET TESİSAT
ASMA TİCARET 
SARANDER YAPI İNŞAAT
YILDIRIM TESİSAT
ÖMÜR TİCARET
ÖZ KARDEŞLER TESİSAT
İKBAL TESİSAT
CEBECİ SIHHİ TESİSAT
ERKAN TESİSAT 
A.Y.S ISI TEKNİK
KARAKAŞ TİCARET
ERZURUM TESİSAT
CEM METAL
ÖZ-İŞ TİCARET
SUSAN TESİSAT
ADİL TESİSAT
CEM TESİSAT
ARDA ISI TESİSAT
DALGIÇ TESİSAT
TRUVA YAPI
EMİR DOĞALGAZ
AKIN SIHHİ TESİSAT
DADAŞ TESİSAT
SARIOĞLU SIHHI TESİSAT
ARTES SIH.TESİSAT

SELCE MİMARLIKCA İNŞAAT
METE TİCARET
MURAT TESİSAT 
EN-TES TESİSAT
TEMİZ İŞ SIHHİ TESİSAT 
EMİNCAN İNŞAAT 
GÜR TESİSAT 
TOKSOY TESİSAT
KARDEŞLER YAPI TES
KURT ISI TESİSAT
YAPI TESİSAT
BAFF GROUP TEK. HİZ.
GÜVEN MÜHENDİSLİK
ÇAVDAR TESİSAT
ALTIN MUSLUK
HÜRGÜN LTD.ŞTİ.
BİRLİK TESİSAT
AKBABA SIHHI TESİSAT
EMEK-İŞ TESİSAT
KAYA TESİSAT
AKÇAN TEKNİK
TEZCAN SIHHİ TESİSAT
FETHİYE SIHHİ TESİSAT
ATAY TESİSAT
ÖZGÜR TESİSAT 
ORDU TESİSAT
KORKMAZ SIHHİ TESİSAT 
ÖZEN TEKNİK
SAMTES SIHHİ TESİSAT 
MENZİL SIHHİ SU TESİSAT
ÖNESU SIHHİ TESİSAT
SEDAT TESİSAT
GÜÇLÜ TESİSAT
MURAT TESİSAT 
KILIÇ TESİSAT
DİNÇ TESİSAT
ÖZGÜVEN TESİSAT
EMEK YAPI
İMTES ISI 
KISMET ISI SİSTEMLERİ

0555 516 46 79
0542 894 87 01
0537 728 20 25 
0533 470 70 94
0533 764 67 25
0532 492 14 66
0533 495 85 50
0532 687 20 30
0542 424 43 71 
0532 207 01 79
0543 317 08 84
0545 351 40 58
0532 315 13 49
0534 288 34 88
0541 608 30 86
0544 684 36 24
0536 325 14 24 
0546 670 70 61
0532 171 14 72
0537 737 59 10
0542 729 89 29
0533 957 81 38
0533 265 34 90 
0535 846 29 41
0507 313 48 54
0535 607 39 12
0532 435 35 38
0532 206 79 70
0533 660 13 82
0532 315 02 05
0532 271 28 98
0532 261 84 93
0535 215 20 04 
0533 446 66 48
0539 973 63 64
0532 716 13 75
0532 632 96 32
0536 427 31 12
0535 429 72 37
0542 563 05 10

0533 347 17 37
0532 548 41 57
0543 219 93 85
0542 216 78 06
0544 259 89 63 
0542 737 87 85 
0533 226 80 07
0530 643 01 58
0552 554 43 72
0532 207 99 06
0542 675 15 64
0541 646 61 41
0533 596 52 96
0545 761 41 94
0544 218 61 79
0532 346 49 55
0542 542 12 25 
0532 791 35 67
0537 517 50 71
0532 611 73 08   
0532 723 42 01
0554 867 19 90
0538 739 20 00
0533 391 27 81
0534 525 43 87 
0533 278 17 61
0532 176 01 53
0542 313 35 66
0535 837 96 01 
0554 218 67 98
0542 362 00 51 
0537 258 30 06
0542 512 66 11
0542 515 89 93
0533 240 68 97
0532 495 64 23
0533 696 10 70
0536 436 25 89
0542 338 89 00
0532 403 89 10

 

0312 311 58 33
0242 346 71 69
0242 513 97 09 
0242 746 52 60
0256 227 10 50
0256 622 09 32 

0416 725 81 90
0266 241 40 42
0266 373 43 44
0542 519 79 66
0378 227 87 74
0374 215 73 65
0224 712 23 52 
0224 451 16 49
0364 225 03 02

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

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

0212 542 04 53
0216 700 10 72

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

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

0324 326 82 30
0252 319 35 53
0252 316 38 00
0252 212 10 52
0252 613 44 00
0482 212 20 15

0452 214 80 43
0464 213 34 10 
0264 278 47 47
0362 233 78 80 
0346 224 47 19
0484 223 22 50
0282 651 94 27 
0282 726 55 26
0282 315 67 66
0356 214 41 96 
0462 230 05 68
0432 214 41 51
0226 812 98 18
0354 217 48 87 
0354 415 56 13

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

e - mail Pazarlama
pazarlama@gpd.com.tr

İhracat
export@gpd.com.tr 

Satış
satis@gpd.com.tr

Fabrika 
info@gpd.com.tr

facebook.com/gpdaimasizlerle

 twitter.com/gpdaimasizlerle

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



BATARYALAR İÇİN 
TEMİZLEYİCİ & PARLATICI

İLK GÜNKÜ GİBİ...İLK GÜNKÜ GİBİ...


