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Covid salgını ile 
geçen bir yılın ardından 
merhaba

Bundan yaklaşık bir sene önce, bir hastalık ile beraber yaşam tarzımızın, çalışma 

şekillerinin, sosyal hayatın değişeceğini söyleyen birisine inanmazdık. Ama şu an 

bir yılı geçen şu sürede maske ile yaşıyor, hafta sonları eve kapanıyor, elimizi 

sürekli yıkıyor veya dezenfekte ediyoruz. Sosyal hayatta eskisi kadar samimi ve 

yakın duramıyoruz en sevdiklerimizle bile.

Aşı bizim için bir umut. Muhtemelen bu sene sonuna dek önemli bir çoğunluk 

aşılanmış olacak. Ancak tahminen bu süreç bir yıl daha sürecek.

Aşı olsak bile virüsün hızlı yayılmasına bağlı görülen hızlı mutasyonlar genel bir 

bağışıklık kazanılana dek 2-3 yıl boyunca aşı ve dikkatli bir yaşamın kaçınılmaz 

olduğunu gösteriyor.

Peki bizim dışımızdaki dünya, yani insanlığın evi ne yapıyor bu süreçte? Çevresel 

yüklerin artmasına, atıklara, kaynakların tükenmesine rağmen dünyamız 

milyonlarca yıla dayanan rutinlerine devam ediyor. Kışın ardından baharın gelmesi 

ile dünya renk cümbüşüne hazırlanıyor.

İşletmemiz ise Covid salgını ile ilgili tedbir ve önlemlerine eksiksiz devam ederek 

hem ülke ekonomisine, hem çalışanlarına hem de müşterilerine karşı 

sorumluluklarının arkasında. Aynı zamanda sürdürülebilirlik esaslarını benimseyerek 

gelecek kuşaklar için daha güzel bir dünya bırakmaya aynı şekilde emek verecek. 

Bizler de bireysel sorumluluklarımıza sahip çıkıp çocuklarımız için güzel bir gelecek 

bırakmak istiyorsak yaşam tarzımızdan tercihlerimize dek pek çok şeye dikkat 

etmemiz gerekiyor.

Güzel günlerin uzak olmadığına inanarak bu zor günlerin biteceğini unutmayalım, 

gelecek sayıda görüşmek üzere…
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İhracatın Yıldızlarından Olduk

GÜNCEL DENİZ’DEN HABERLER2

Ödülleri grup şirketlerimiz adına Sn. Derya Baltalı ve Sn. Deniz Baltalı Çiçek aldı. Ödüller geçen sene başlayan salgın hastalık nedeni ile 

verilememişti. Bu nedenle 2021 yılındaki ödüller 2019 ve 2020 rakamlarını ayrı ayrı kapsayacak şekilde açıklanan listeye göre verildi.

DENİB tarafından açıklanan listelerde Deniz Tekstil 2019 ve 2020 yıllarında dördüncü sırada yer alıyor. Hürsan ise 2019’da on ikinci sırada yer 

alırken 2020’de on birinci sırada yer alıyor. Denizli ihracatında ise 2019 yılında Erbakır, 2020 yılında  Seval Kablo ilk sırayı alıyor.

Her yıl Denizli İhracatçılar Birliği ( DENİB ) tarafından her yıl verilen İhracatın Yıldızları ödüllerinde Baltalı Grup 
şirketlerimiz Deniz Tekstil ve Hürsan yer aldı.
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DENİB tarafından açıklanan verilere göre 

2020 yılında Denizli ihracatı bir önceki 

yıla göre %1,3 azalarak 2.401.470.769 

dolar olarak gerçekleşti. Covid salgını 

etkisindeki dünya ekonomisi önemli 

ölçüde daralırken Denizli ihracatındaki 

daralma beklenenden az gerçekleşti.

Denizli ihracatındaki en yüksek pay ise 

Tekstil ve Konfeksiyon sektörüne ait. 

Toplam ihracatın %54’e yakını tekstil ve 

konfeksiyon sektörü tarafından yapılıyor. 

2020 Yılında Denizli İhracat 
Değerlendirmesi



Boyahane İşletmemiz ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesini Almaya Hak Kazandı

Tavas İşletmemiz Büyüyor

GÜNCEL4

Bureau Veritas firması tarafından denetçiler Serkan Öney ve Umut Kılıç tarafından denetimler Covid Salgını nedeni ile uzaktan denetim şeklinde 

yapıldı. Belgelendirme sürecinde çalışanlarımızın destekleri için teşekkür eder, belgelendirmenin sürekli gelişimi sağlamada sadece bir adım 

olduğunu hatırlatmak isteriz.

Denetime hazırlık sürecinde;

• 100’den fazla değerlendirme toplantısı yapıldı.

• 4 defa Yönetimin Gözden Geçirme toplantısı yapıldı.

• 3 defa genel katılımlı, 3 defa özel kullanıcı gruplarına yönelik eğitim verildi.

• 10’dan fazla performans göstergesi tanımlandı.

• Server Odası, ağ altyapısı ve bilgi işlem donanımı dahil ciddi oranda alt yapı yatırımı yapıldı.

2018 yılında başlanan çalışmaların sonucunda mart ayında yapılan ön denetim ve ardından nisan ayındaki 

belgelendirme denetimi ile ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgemizi aldık.

Belediyeye ait 5 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan binada 8 bant ve 300 çalışan ile üretim yapılması planlanıyor. Tavas Belediye Başkanı 

Hüseyin İnamlık ile Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Derya Baltalı binanın kiralanması ile ilgili sözleşmeyi geçtiğimiz aylarda imzalamıştı.

Tavas’ta faaliyet gösteren işletmemiz 2021 ilk çeyreğinde yeni yerinde faaliyete geçmiş olacak.

Biliyor musunuz?



Stajyer Sunumları Devam Ediyor

Oryantasyon Sunumları Devam Ediyor

Konfeksiyon işletmemizde işe başlayan mühendislerimiz   iplik, örgü, boyahane, baskı ve konfeksiyon işletmelerimizde  yaptıkları oryantasyon 

sonrası Genel Müdürümüz Mehmet Ertürk’e sunumlarını yaptılar. Kendilerine yeni iş hayatlarında başarılar dileriz.

Stajyerlik, eğitim öğretim süreci boyunca öğrenilen bilgi ve teoriyi, profesyonel bir ortamda pratik uygulamaya çevirebilecek deneysel 

öğrenme yoludur. İşveren, stajyer yeteneklerini yönlendirme, eğitme ve değerlendirmeden sorumlu olur. Stajyer ise uygulamalı deneyime sahip 

olur ve planladığı kariyer alanında profesyonel bağlantılar kurar. 

5

Bu anlamda gelişimlerini desteklediğimiz  

stajyerlerimizin  sunumlarını keyifle dinledik. 

Kendilerine bundan sonraki hayatlarında 

başarılar dileriz 



Eğitimler ve Tatbikatlar Devam Ediyor

GÜNCEL6

Konfeksiyon işletmemiz ve bağlı tesislerinde Sosyal Uygunluk, iş güvenliği, rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele, enerji ve çevre konularında 

eğitimler aralıksız devam ediyor.

Boyahane İşletmemizde ise yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat sırasında yangın tüpü kullanımından, tahliye, yaralı tespiti ve 

kurtarılmasına kadar olası acil durum senaryoları uygulandı.
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Kutlamalarda Deniz Konfeksiyon ana binamızda, Çal, Tavas, 

Dazkırı ve Kuyucak işletmelerimizde, İplik & Örgü, Baskı, 

Boyahane ve satış mağazalarımızda çalışan tüm kadınlarımıza 

Lösev’den alınan ufak bir hediye de verildi.

Biliyor musunuz?
Deniz Tekstil ve bağlı işletmelerinde 1500 kadın çalışanımız var.

Hep Mutlu Olun...



Baskı İşletmemizde Yeni Baskı Makinemiz Devreye Alındı

GÜNCEL8

2021 yılında yapılan yatırımlarla baskı 
kapasitemizi arttırıyoruz. Portekiz 
menşeili Roq baskı makinesi ile günlük 
kapasitemiz 15000 adet parça baskıya 
kadar çıkmış olacak.

Baskı işletmemizde 4 adet de Alman menşeili Schenk marka 

hatapot baskı makinemizde de üretim devam ediyor. Parça baskı 

yanında 1 adet de etiket baskı makinesi bulunan işletme 

konfeksiyon işletmemizin ihtiyaçlarına yönelik çalışıyor.

Ayrıca üretim kapasitesine destek olmak için 1 adet Grunig (İsviçre) kalıp germe makinesi de devreye alındı





SEKTÖRDEN10

İlk çağlarda doğal lifler ile başlayan giysi ihtiyacı çağ ilerledikçe, artan 

nüfus ve moda vb. gereksinimlerden dolayı yapay lif üretimini de zorunlu 

hale getirmiştir. Yapay liflerin üretimi ile birlikte tekstil alanında birbirinden 

farklı özelliklere sahip elyaflardan; yapay liflerden, doğal liflerden ve 

karışım liflerinden giysilerin yer almasına neden olmuştur. Bu farklı 

ürünlerin yıkama, kurutma, ütüleme gibi bakım işlemleri doğal liflerden 

üretilen giysilerden farklı olduğu durumunu ortaya çıkarmıştır. Bu 

ürünlerden en iyi performansı elde etmek ve kullanım ömrünü artırmak 

için doğru bakım etiketleri kullanılmasıyla gerçekleşmektedir. 

Hazırlayan: Goncagül Tökmeci

Tekstilde Yıkama, 
Bakım Etiketleri ve Anlamları

Bakım etiketleri, giysiyi yanlış uygulamalardan korur (yıkama işlemleri sırasında doğru ısı ve deterjan seçimine yardımcı olur, ütüleme 

sırasında ısı seçiminin doğru yapılmasını sağlar vb.), tüketiciye kullanabileceği doğru ürünü satın almasında (Örneğin bilmeden sadece 

kuru temizleme yapılabilen giysinin almasını önler) yardımcı olarak çok önemli yararlar sağlar.

Bakım etiketi, giysinin bozulmadan uzun süre kullanılması için ürün 

hakkında bilinmesi gerekenleri tüketiciye gösteren etikettir. Bu etiketler, 

ürünün malzeme cinsine, dikim özelliklerine uygun olarak nasıl 

kullanılması gerektiğini uluslararası kabul görmüş semboller ile 

göstermektedir. Kısaca bakım etiketi, kullanıcıya faydalı bilgiler veren 

giysinin kullanma kılavuzudur.

Bakım Etiketi 

Hazır giyim ürünlerinin bakımının en uygun şekilde yapılması için mamüllerin üzerine kalıcı şekilde konulan grafiksel sembollere bakım 

sembolleri denir. Bu semboller evrensel olarak kabul görmüş olan sembollerdir. 

Bakım Sembolleri
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Deniz Tekstil olarak müşterilerimizden gelen şartnameler doğrultusunda istenen yıkama talimatlarını dikkate alarak testler yapmaktayız.

Yıkama Sembolleri

Ürünler yıkanamaz; kuru temizleme yöntemi ile 
kurutulmalıdır.

Elde yıkama yapılmalıdır.

300C'de normal döngüde yıkayın.

400C'de normal döngüde yıkayın.

600C'de normal döngüde yıkayın.

400C'de hassas veya kırışık azaltma döngüsü gibi 
sentetik döngüsünde yıkayın.

600C'de hassas veya kırışık azaltma döngüsü gibi 
sentetik döngüsünde yıkayın.

Ağartma Sembolleri

Ürünler yıkanamaz; kuru temizleme yöntemi ile 
kurutulmalıdır.

Elde yıkama yapılmalıdır.

300C'de normal döngüde yıkayın.

Ütüleme ve Kurutma Sembolleri

Ütülemeyin.

Düşük sıcaklıkta ütüleme yapılmalıdır.

Orta sıcaklıkta ütüleme yapılmalıdır.

Yüksek sıcaklıkta ütüleme yapılmalıdır.

Tamburlu kurutma yapılmaz.

Düşük ısıda tamburlu kurutma yapılmalıdır.

Normal ısıda tamburlu kurutma yapılmalıdır.

Asarak kurutma yapılmalıdır.

Sererek kurutma yapılmalıdır.

Kuru Temizleme Sembolleri

Kuru temizleme yapmayın.

Perkloroetilen, hidrokarbon, R113 ve R11 
çözücülerle temizlenebilir.

Perkloroetilen, hidrokarbon, R113 ve R11 çözücülerle, 
sıcaklık ve nem oranı sınırlı şekilde temizlenebilir.



1988 yılında Sayın Derya Baltalı'nın teşebbüsü ile ilk temelleri atılan Baltalı 
Grup, tekstilin kalbi olarak bilinen Denizli'de kuruldu. Tekstil alanındaki entegre 
ve kurumsal yapısı ile birçok alt markanın da doğmasını sağladı.

B Ü Y Ü K  H A Y A L L E R İ M İ Z  V A R



www.baltaligrup.com.tr

Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen ve büyüyen Baltalı Grup, bölgenin ve 

Türkiye'nin gelişmesi için de üstüne düşeni yapıyor. 

Yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir büyüme ve çevre için hayallerimiz var.

Hayallerimiz geleceğimize yön veriyor...



Kuruluşun temel amacı müşteri gereksinimlerini anlamak ve bunları karşılamak için 

çabalamaktır. Dolayısı ile kuruluşlar müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini anlamalı ve 

bunlara yönelik çalışmaları yaparak süreçlerini geliştirmelidir.

Müşteri odaklılık sayesinde aşağıdaki temel faydalar beklenir,

• Artan müşteri değeri

• Yüksek müşteri memnuniyeti

• Yüksek müşteri sadakati

• Artan itibar, gelir ve Pazar payı.

Bu sayımızdan itibaren dört sayı boyunca ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi 

Standardının temel prensiplerini inceleyeceğiz. Bu prensipler, standardı anlamak, buna 

göre de düşünme şeklimizi değiştirmek ve geliştirmek için önemli bir çerçeve sunuyor.

Bu sayımızdan itibaren dört sayı boyunca ISO 9001 Kalite yönetim Sistemi 

Standardının temel prensiplerini inceleyeceğiz. Bu prensipler, standardı anlamak, buna 

göre de düşünme şeklimizi değiştirmek ve geliştirmek için önemli bir çerçeve sunuyor.

KALİTE14

TÜM YÖNETİM SİSTEMLERİNİN TEMELİ
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI

1 – Müşteri Odaklılık

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi olmadan diğer ISO 14001 Çevre veya ISO 45001 İş 

Sağlığı ve Güvenliği gibi ISO belgelerini almak mümkün. Ancak kurumunuzda bir toplam 

kalite anlayışı, bir değişim farkındalığı yaratmak istiyorsanız uygulamanız gereken ilk 

standart, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı.

Yayınlanmasının üzerinden 30 yıla yakın bir süre geçen ISO 9001, hemen her yedi yılda 

bir uğradığı güncellemeler ile dünya genelindeki tüm sektörlerin ihtiyaçlarına uygun, 

güncel bilgileri kapsamına alıyor. Temel amacı, işletmelerin süreçlerini anlaması ve 

bunların verimliliklerini geliştirmesi üzerine kurgulanan standart, süreçlerin 

performanslarının ölçülmesi ve bunların yorumlanarak sürekli gelişmeyi sağlayacak 

aksiyonların alınmasını hedefliyor. Son revizyonu ile özellikle yönetsel süreçlerinde, 

kuruluşun performansını etkileyecek iç ve dış konuların değerlendirilmesini, buna paralel 

süreçlerle ilgili iç ve dış tarafların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin de dikkate alınmasını 

bekliyor.

En küçük hizmet sektöründen en hızlı üretim sürecine, en karmaşık üretim yapısından en 

basit montaj işlemi yapılan basit işletmelere dahi uygulanabilen standart 7 temel 

yaklaşım içeriyor.
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Kuruluşların farklı bölümlerinde farklı görevlerde çalışan kalite 

yönetim sistemi liderleri bulunur. Bu liderler işletmenin amaç ve 

hedeflerine olumlu katkılarda bulunan kişilerdir. Liderler etraflarındaki 

kişileri olumlu etkiler ve hareket geçirir. Bu sayede kuruluşun amaç 

ve hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

Kuruluşların farklı bölümlerinde farklı görevlerde çalışan kalite 

yönetim sistemi liderleri bulunur. Bu liderler işletmenin amaç ve 

hedeflerine olumlu katkılarda bulunan kişilerdir. Liderler etraflarındaki 

kişileri olumlu etkiler ve hareket geçirir. Bu sayede kuruluşun amaç 

ve hedeflerine ulaşması kolaylaşır.

Kurumsal firmalar dahi belli durumlarda, bazı engelleri aşmak için 

“rüşvet” çözümünü kullanıyor. Bu durum, çoğu zaman ilgili 

taraflarca “işleri hızlandırmak için”, “daha çok kişiye iş imkanı 

sağlamak için” gibi gerekçelerle normalleştirilmeye çalışılsa da 

sürdürülebilir ve adil bir kalkınma için temel bir sorun. Rüşvet etik 

kaygıların yanında, adil rekabeti ve eşit gelir dağılımını da etkileyen 

bir sorun aynı zamanda.

Günümüzde pek çok nihai ürün satıcısı firma, tedarikçilerinden 

“rüşvete karşı” bir duruş ve taahhüt bekliyor. Çünkü tedarikçilerinin 

rüşvet suçlarına karışması son tüketiciye ürün satan bu firmalar 

için de ciddi bir imaj sorunu. Bu sorun aynı zamanda yukarıda 

bahsettiğimiz sürdürülebilir yaklaşımı da olumsuz etkiliyor. Çünkü 

rüşvet alan kişi ve firma arasındaki bu “özel”  durum, sürdürülebilir 

bir süreç olarak değerlendirilmiyor. 

ISO 37001 standardı kuruluşlara rüşvet ile mücadele için temel 

yaklaşımları sunuyor. Kuruluşların süreçlerini şeffaf ve güvene 

dayalı bir yapı ile destekleyen standart, politikaların 

oluşturulmasında, eğitim süreçlerine, mevcut durum tespiti ve 

raporlama esasları üzerinde temel tanımları yapıyor.

Dünya üzerinde ticaret geliştikçe ve küreselleştikçe gelişmiş, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yer alan kuruluşların hem birbirleri hem de 

ülkelerin yönetimi ile ilişkileri artıyor. Bu ilişkiler taraflar için olumlu fırsatlar sunsa dahi, “rüşvet” gibi bir gerçeği de ticari ilişkilerin içine sokuyor.

Günümüzde dünya ticaretinde ticari işlemlerin kolaylaştırılması, rakiplere karşı avantaj elde edilmesi gibi gerekçelerle şirketler arasında veya şirketler 

ve devlet/devlet kurumları arasında 1 trilyon doları aşan bir kirli para ticaretinin olduğu tahmin ediliyor. Bu rakama çeşitli hediyeler, çeşitli maddi 

avantajlar gibi direk para ile yapılmayan rüşvet ödemeleri dahil değil. Bunların da eklenmesi ile ortaya çok büyük bir yolsuzluk tablosu çıkıyor.

2 – Liderlik2 – Liderlik2 – Liderlik

ISO 37001

Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Standardı
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Bu sayımızda Çalışan Temsilcilerimiz yazı serimize geçen sayımızda başlamıştık. 

Bu sayıda Dazkırı işletmemizdeki Çalışan Temsilcilerimizi tanıyoruz.

2020’nin ilk aylarında hayatımıza giren ve dünya çapında salgın hastalık oluşturan Covid 19 ile ilgili tedbirlerimiz devam ediyor. Salgın çıktığı 

ilk günden bugüne dünya üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ve 2020 sonbaharı ile beraber tekrar hız kazandı. Artan soğuklar ile beraber 

virüsün bulaşıcılığı tekrar arttı. Tedbirler kapsamında aşağıdaki uygulamalarımızı da hayata geçirdik.

• HES Kodu Sorgulaması

• İşletme içi sosyal ortamlarda yoğunluk azaltma

• Yemekhane ve yemek servisleri ile ilgili genel düzenlemeler.

Ülkemizde aşılama hızı dünya genelinden fazla. Ancak nüfusumuz da pek çok ülkeden fazla olduğu için aşılamanın tamamlanması aşı tedarik 

süreçleri ile yakından ilgili.  Yerli aşıların da kısa sürede kullanıma geçmesi bekleniyor. Ancak uzmanların tahmini, tüm dünyada yayılan bu 

hastalığa karşı yeterli aşılamanın yapılması 1 yılı bulabilir.

Dolayısı ile salgına karşı tedbirler ve uygulamalar önümüzdeki son bahara dek devam edebilir.

Çalışan Temsilcileri ile ilgili yasal düzenleme; 2013 yılında yayınlanan “İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi Tebliği” 
ile yapıldı. Çalışan temsilcisi ile ilgili ana düzenleme ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 20. Maddesi ile yapılmıştır. Deniz 
Tekstil işletmelerinde asil ve yedeklerle beraber 60 civarında çalışan temsilcimiz bulunmaktadır. Çalışan Temsilcileri 
başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere temel konularda çalışanların temsili ile ilgili görevlere sahiptir.

Tedbirleri Devam Ediyor
Covid 19

Çalışan Temsilcilerimiz

Biliyor musunuz?

DAZKIRI İLÇESİ ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİMİZ

Süreç Nasıl Devam Edecek

Bayram Alpaz Damla Güneş Emine Demir Saniye Sezer Süleyman Çetin



En çok meydana gelen yaralanma şekilleri ise incinme/burkulma ve kesikler olarak kayıtlara girmiş.  Yaralanan uzuvlarda ise 

her iki yılda da el/kol yaralanmaları ilk sırada yer alıyor. Kazaların yaklaşık %10unda çalışan KKD kullanmadığından 

yaralanma meydana gelmiş. Eğer KKD kullanılsa idi bu yaralanmaları önleyebilecektik.

Kazaların cinsiyet dağılımına baktığımızda ise çalışan oranlarına paralel şekilde ağırlıklı olarak kazaları erkek çalışanlarımız 

yapmış 2020’de 24 erkek çalışanımız kazaya karışırken 2019da bu sayı 19 idi.

Kıdem durumuna baktığımızda 2020 yılındaki kazaların çoğunu, toplam 6 kaza ile  1-2 yıl kıdem seviyesindeki çalışanlarımız 

yapmış. Daha sonra en çok kazaya çalışan kıdem seviyemiz ise 20 yıl ve üzeri çalışanlarımız. En çok kazaya karışan yaş 

aralığı ise 2019 ve 2020’de 45-45 yaş arasındaki çalışanlarımızdan oluşuyor.

2020 yılında toplam 29 iş kazası yaşadık. Bu sayı 2019 yılında 30 kaza idi. Kazaların dağılımına baktığımızda 25 kazanın 

yaralanma ile sonuçlandığı görülüyor. Bu 25 kazanın 5 tanesi ise 47 iş günü kayba yol açmış gün kayıplı kazalardan 

oluşuyor. 2019 yılındaki iş gücü kayıplı kaza sayımız gene 5 idi ve toplam 72 iş günü kaybımız vardı. 2020 yılındaki kazaların 

çoğu eylül ayında yaşandı, en sık kaza geçirilen günler ise Salı ve Perşembe günleri oldu. Bu günler 2019 yılında da aynı idi. 

Kaza meydana gelme saatlerine baktığımızda ise ağırlıklı olarak kazaların 06.00-12.00 aralığında olduğunu görüyoruz. 2019 

ve 2020 yılındaki kazaların yaklaşık yarısı bu saat dilimlerinde meydana gelmiş.

2020 yılında yaralanmaları iş kazalarının azaltılması ile ilgili çalışmalara ağırlık verdik. Ancak diğer kazaların da önlenmesi 

için etkin iş izni, saha denetimi ve izleme çalışmaları yaptık. Kazaların pek çok nedeni arasında insani faktörler, ortam ve 

makine kaynaklı sebepler olabilir. Yapılan hemen her çalışmanın altında ise en önemli faktör “insan”dır. Dolayısı ile kazaların 

önlenmesinde bizlere çok fazla iş düşmektedir. 
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2020 İş Güvenliği Performansı
Boyahane İşletmemizin
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2020 yılında çevre ile ilgili yaptığımız pek çok çalışma oldu. Bu çalışmaların sonuçları kısa ve uzun vadede daha güzel, yaşanabilir bir 

çevre için önemli sonuçlar sağlayacaktır. Bu çalışmalar kapsamında özellikle iki alandaki faaliyetlerimiz sürdürülebilir çevre açısından 

önemli adımlar oldu. Yapılan çalışmalar kapsamında boyahane işletmemizdeki değerlere baktığımızda aşağıdaki kazanımlar sağlandı. 

Geri dönüşüme giden atıklarımız sayesinde çevreye katkılarımız boyahane işletmemizde aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

Sürdürülebilir Bir 

Deniz Baskı işletmemiz bahçesinde faaliyet gösteren Bioex Organik Gübre tesisimizde 2020 yılında 403 kg. yemek, 11.000 kg. ise 

bitkisel atık ile 4.500 kg. organik gübre ürettik. Bu sayede düzenli depo alanlarına gidecek yaklaşık 15.000 kg. atıktan gübre elde ettik.

YAŞANABİLİR BİR 
ÇEVRE İÇİN

KAZANIM SAĞLADIK

KAĞIT

48.810 kg 10.640 kg 15.175 kg

8639 m³ 436 m³ 1.441 m³

200.121 kwh 61.435 kwh 9.742 kwh

830 Ağaç 173 Varil Petrol 20 kg. hammadde

48.810 m³Depo Alanından 
Tasarruf (m³) 10.640 m³ 15.175 m³

PLASTİK METAL

Tasarruf Edilen 
Hammadde

Elektrik 
Tasarrufu

Sera Gazı 
Önleme Miktarı

Geri Kazanıma 
Dahil Olan Miktar

Çevre İçin 
Çalışıyoruz

Organik Atıklarımızdan Gübre Üretiyoruz
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Deniz Tekstil genelinde Güneş Enerji panelleri ile üretilen sıfır emisyonlu elektrik kullanımımız gün geçtikçe artıyor. Mevcut binalarda 
uygun olan çatılara kurulan güneş enerji panelleri önümüzdeki günlerde uygun çatılarımızda yaygınlaşacak. Şu ana dek güneş enerjisi 
üretimi imkanına kavuşan işletmelerimiz boyahane, konfeksiyon ve baskı işletmelerimiz oldu. İplik işletmemizde ise henüz proje 
aşamasında çalışmalarımız sürüyor.

Hürsan İplik işletmemizde devreye giren Güneş Enerji Panelleri ile günlük ortalama 1400 kw sıfır emisyonlu elektrik enerjisi üretiliyor. 
Bu değer iplik işletmesinin elektrik tüketiminin % 37’sini karşılıyor.

Mevcut işletmelerimizin enerji tüketimlerine göre mevcut kurulu güneş enerji panellerimiz tüketimin yaklaşık 0,84’ünü karşılıyor. Güneş 
enerji panelleri ile üretilen günlük enerji ortalama 213 kw seviyelerinde. 

2017 yılında faaliyete geçen Salbakos GES 931 kWp gücü ile şu ana dek yaptığımız en büyük temiz enerji yatırımımız durumunda. Bu 
tesisimiz 4200 kw/gün kapasite ile üretim yapabilmekte.

Salbakos GES, Deniz ve Hürsan güneş enerji panelleri sayesinde üretilen sıfır emisyonlu elektrik ile, yaklaşık 630 evin yıllık tüketimini 
karşılayacak seviyede temiz enerji üretmiş oluyoruz.

Yeşil Enerji Üretimimiz

Su tüketiminde bir önceki yıla göre sağladığımız %1,6 azalma ile yaklaşık 19.000 m³ su tasarrufu sağladık. 
Bu sayede 8 olimpik yüzme havuzu kadar suyu kullanmamış olduk.

Özel hayatımızdaki tercihler çevre ve enerji açısından kritik öneme sahiptir. Çocuklarımız için bilinçli davranalım.

Çevre Korumaya Katkı Bireysel Sorumluluğumuzdur

Su Hayattır, Koruyacağız

Hürsan GES

Salbakos GES

Akkor ampulller yerine enerji tasarruflu ampulleri tercih edin.

Odadan çıktığınızda ışığı kapatmayı unutmayın.

Tüm ev aletlerinde enerji tasarruflu modelleri tercih edin.

Süpürgenizin toz haznesini düzenli temizleyin.

Kullanmadığınız elektrikli aletlerin fişini prizden çekin.

Bulaşık ve çamaşır makinenizi tam doldurup çalıştırın.

Buzdolabını ısı yayan ev aletlerinden uzakta konumlandırın.

Fırınınızın kapağını pişirme süresince kapalı tutun.
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Hazırlayan: Mehmet BAYLAV

Tüm parametreleri hesaplıyor

Günümüzde kredi kartları için 4 haneli PIN ile güvenlik sağlanıyor. Ayrıca 250 TL’ye 
kadar temassız işlemlerde PIN gerekmeden işlem tamamlanabiliyor. Samsung ve 
Mastercard, ortak çalışarak kredi kartı üzerine parmak izi okuyucu yerleştirecek. 
Böylelikle kullanıcıların biyometrik verisi olmadan kredi kartını kullanmak mümkün 
olmayacak.

Bilardo oyununda profesyonel düzeyde ustalaşmak yıllar, yüzlerce ve hatta 
binlerce saat pratik gerektirir. Stuff Made Here YouTube kanalından Shane Whiton 
adında bir meraklı, bunun çok uzun ve sıkıcı olduğuna karar verdi ve bir koçla 
çalışmak yerine, asla kaçırmayan robotik bir ıstaka geliştirdi.

Cihaz, topun dönüşünü, ağırlığını ve deliğe doğru vuruş için gerekli diğer tüm olasılıkları hesaba katarak vuruşu gerçek zamanlı olarak 
hesaplayabiliyor. Istaka, hassas nişan alma için bir servo bağlantısının ve topa vuran pnömatik bir sürücünün etrafına inşa edilmiş. Arduino 
kartı sayesinde de gerekli tüm parametreleri hesaplayabilmekte. 

Ayrıca ıstaka, topun konumunu belirleyebildiği gibi, diğer topların yörüngesini de tahmin edebiliyor.  

Projenin mücidi Shane Whiton'un ise cihazıyla ilgili açıklaması şu şekilde: "Düşündüğümden daha zor oldu. Bu projenin tüm zorluklarının 
üstesinden gelmek uzun zamanımı aldı, ancak sonunda bir araya geldiğinde, buna değdi."

Mastercard’ın 2017’den beri bu konu üzerinde çalışma içinde olduğu biliniyor. Bunun için pilot uygulama yapan firma, kredi kartında 
kullanıcın başparmağını okuyan bir sensör yerleştirdi. PIN girildikten sonra parmak izi kullanıcıya aitse alışveriş işlemine izin verdi. Ancak 
Samsung, Mastercard tarafından yapılan biyometrik kredi kartı çalışmasını ileri bir noktaya taşıyacak. Yeni geliştirilen kartla PIN’e gerek 
kalmayacak. 

Alışveriş sırasında kullanıcının parmak izi verisi doğrulanırsa alışverişe izin verilecek. Yeni ödeme sistemiyle fiziki teması da ortadan 
kaldıracak. Böylelikle günümüzde dünya gündemini meşgul eden COVID-19 salgınına karşı önlem alınmış olacak. Ancak biyometrik 
verilerin güvenle saklanması da gerekecek.

Samsung ve Mastercard’dan 

Biyometrik Verili 
Alışveriş

Sayı Kaçırmayan
Bilardo Istakası Geliştirildi 
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Şifreleriniz ne kadar güvenli? Kolay mı tahmin edilir? Bir yerde yazılı tutuyor 
musunuz? Eğer şifrenizi not etmek zorundaysanız bunu sadece sizin 
anlayacağınız bir şekilde not alın. Örneğin “e-posta şifresi 123456” şeklinde 
kaydetmeyin. “123456” şeklinde kaydettiğiniz bir veri anlam ifade 
etmeyeceği için söz konusu hesaba erişimi zorlaştıracaktır. 

Şifre Güvenliği

Telefon ve bilgisayarlarınıza bilmediğiniz yazılımları kurmayın. 
Çocuğunuzun cihazlarında kurulu yazılımları sık sık kontrol 
edin. Eğer mümkünse kurulum kısıtlama seçeneklerini ve süre 
kısıtlamalarının nasıl ayarlanacağını öğrenin. 

Uygulama Kurulumu

Verilerinizi korumak kolay değil, ama dikkat ederseniz verilerinizin ele geçirilmesi de kolay değil.

Unutmayın!

Banka hesaplarınızı veya e-posta adreslerinizi çok cazip veya çok inandırıcı gelen yöntemlerle ele geçirmeye çalışan saldırganların en sık 
kullandığı yöntem “sosyal mühendislik” yöntemidir.  Bu konularda sizlerin ve yakınlarınızın farkındalığı olası zararları önleme açısından 
önemli. Benzer yaklaşımlar işyerinizdeki gizli bilgileri ele geçirmek için de uygulanabilir. Bu nedenle her an dikkatli olmak gerekiyor.

Sosyal Mühendislik Saldırıları

Tanımadığınız kişilerin telefon ile arayarak ikna edici konuşmalar yoluyla sizden bilgi/menfaat sağlamaya çalıştığı bir dolandırıcılık 
yöntemidir. Dolandırıcılar tarafından yoğun olarak kullanılan ikna yöntemleri şunlardır:

Kendisini Emniyet Mensubu, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Binbaşı vb. makam sahibi olarak tanıtarak; verdikleri hesaplara para yatırmanızı 
veya kontör göndermenizi isterler. Taleplerini yerine getirinceye kadarki süreçte telefonu kapatmamanız için çeşitli zorlama ve korkutma 
yöntemlerini kullanırlar.

 Hesap bilgilerinizin, kimlik bilgilerinizin örgütün eline geçtiği veya SIM kartınızın kopyalanarak örgüt tarafından kullanıldığını söyleyerek 
ilettikleri hesaba para göndermenizi talep ederler. Taleplerini yerine getirinceye kadarki süreçte telefonu kapatmamanız için çeşitli zorlama 
ve korkutma yöntemlerini kullanırlar. Bazı durumlarda "uydu aracılığı ile tüm hareketlerinizi izlediklerini" veya "örtülü ödenekten hesabınıza 
para gönderildiğini" belirterek sizi ikna etmeye çalışırlar.

Bankadan aradıklarını söyleyerek kart bilgilerinizi (Kart no, şifre vb.) ve özlük bilgilerinizi talep ederler. 
Bazı vakalarda daha önce dolandırdıkları müşterileri yeniden arayarak "kart itirazınız için aramıştık" 
diyerek ikinci kez dolandırıcılık girişiminde bulunmaktadırlar.

 "ÖDÜL KAZANDINIZ" (Örneğin: Forma, saat vb. para ödülü vb.) tarzında SMS mesajları göndererek 
ödül gönderimi için ön ödeme talep ederler.

Bu ve benzeri yöntemlerle bilgi ve menfaat talepleriyle karşılaşmanız durumunda, dolandırıcılık 
mağduru olmamak için söz konusu taleplere itibar etmemeniz ve en yakın polis merkezine giderek 
müracaatta bulunmanız önem taşımaktadır

İkna Yöntemi

Tercihleriniz, alışkanlıklarınız, “bir şey olmaz” dediğimiz her konu bizlere sorun olarak dönebilir. Günümüzde 
teknolojinin hayatımıza giriş hızı sürekli artıyor. Kendimiz için vazgeçsek bile çocuklarımız için bu teknolojiyi yakından 
takip etmek, onları tehlikelerden koruma zorundayız.

Tercihleriniz, alışkanlıklarınız, “bir şey olmaz” dediğimiz her konu bizlere sorun olarak dönebilir. Günümüzde 
teknolojinin hayatımıza giriş hızı sürekli artıyor. Kendimiz için vazgeçsek bile çocuklarımız için bu teknolojiyi yakından 
takip etmek, onları tehlikelerden koruma zorundayız.

Bilgi Güvenliği Seviyenizin 
Farkında mısınız?
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Dolandırıcılar sahte internet siteleri kurarak bu sitelerden;

• Piyasanın çok altında fiyat ile ürün satışı,

• Normalde mümkün olmayan sorguların ya da işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• Borç sorgulama

Dolandırıcılar daha sonra müşterileri bankaların çağrı merkezi numaralarına çok benzeyen telefonlardan  (Örnek: 0212 444 0 XXX gibi) 
arayarak aslında hiç var olmayan bir işlemi müşterinin kartından yapılmış gibi aktarmakta, bu işlemin iptali için güvenlik biriminden aradıklarını 
söylemekte ve sahte siteden elde ettikleri bilgileri de kullanarak aramanın bankanın güvenlik biriminden yapıldığına müşterileri ikna etmektedir. 

Yapılan bu aramada işlemin iptali, suçluların yakalanması gibi süreçlerde yardımcı olunması için destek istenmekte ve bu amaçla müşteriden 
(Anne kızlık soyadı, internet şubesi kullanıcı kodu, parolası, şifresi gibi) ek güvenlik bilgileri de talep edilmektedir. 

Dolandırıcılar son aşamada müşteriyi ikna ederek edindikleri tüm bilgiler ile internet bankacılığı kanalını kullanarak müşteri hesaplarından 
Havale/EFT/TL Yükleme gibi finansal işlemler gerçekleştirmekte ve kısa sürede bu bakiyeleri sahte hesaplara aktararak banka sistemi dışına 
çıkarmaktadır. Dolandırıcılar bankanın güvenlik teyidi için müşteriyi araması ihtimaline karşı, müşteriden cep telefonunu verecekleri numaraya 
yönlendirmesini de isteyerek işlem gerçekleştirmektedir.

gibi vaatlerde bulunarak müşterilerin kredi kartı ve kimlik bilgilerini edinmektedir. 

Sosyal Mühendislik / İkna Yolu ile Dolandırıcılık 

Kimlik, anne kızlık soyadı, şifre, parola, müşteri numarası, kredi kartı numarası ve benzeri kişisel veya kurumunuza ait bilgilerin elde 
edilmesine yönelik dolandırıcılık yöntemidir. Dolandırıcılar hedef aldıkları finansal kurumun internet sitesinin görünüşte aynısını oluştururlar. 
Son olarak da elde ettikleri e-posta adreslerine o finansal kurumdan geldiği izlenimini verdikleri bir e-posta mesajını gönderirler.

Bu tür e-posta mesajları genellikle bir sistem çalışması ya da benzeri bir yapısal değişiklik ya da belki bir sorundan dolayı kişisel bilgilerinizi 
girmeniz gerektiğini bildirirler. Bu e-posta mesajlarında yer alan link’leri tıkladığınızda hesabınızın bulunduğu kurumun sitesi yerine sahte siteye 
yönlendirilirsiniz. Varlıklarınızı phishing’e karşı korumak için ulaşmak istediğiniz siteye, ilgili sitenin adresini tarayıcınızın adres alanına yazarak 
ulaşınız.

 Key-Logger, Screen Logger, Trojan

Klavyenizde bastığınız tuşları izlemek amacıyla Key-Logger, ekranınızda yaptığınız tıklamaları izlemek için Screen Logger, bilgisayarınızı 
uzaktan kumanda etmek için ise trojan programları geliştirilmiştir. Bilgisayarınıza genellikle e-posta ekindeki programcıklar, sohbet (whatsapp, 
chat) odalarında siz fark etmeden gerçekleştirilen yüklemeler ve benzeri yollar ile bulaşırlar.

Bu programlara karşı korunmak için:

• Anti-virüs programınızın güncel olmasını,

• Firewall (ateş duvarı) çözümlerinden yararlanmanızı, 

• Lisanslı yazılım kullanmanızı,

• Özellikle tanımadığınız kişilerden gelenler başta olmak üzere, eklentisi olan e-postaları virüs taramasından geçirmeden açmamanızı; 
   güvenilir olmadığını düşünüyorsanız açmadan silmenizi öneririz.

‘Phishing’ Yöntemi

Kişisel Bilgilerinizi Paylaşmadan 
Önce Bir Daha Düşünün!
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Bölüm/Görev

Doğum Tarihi 

Medeni Hali

Eğitim

İş Tecrübesi 

:  PAKET BÖLÜM ŞEFİ

:  1974 - DENİZLİ

:  EVLİ 

:  ORTAÖĞRETİM

:  33 YIL

Fobileri:
Yükseklik korkusu

Hobileri:
Doğa yürüyüşü

Neden Denizli?
Doğduğum yer olduğu için 

Neden Tekstil?
Tamamen tesadüf.

Neden Deniz Tekstil?
Denizli ’de çalışabilecek  en  iyi  firma.

Kendi İfademle Hayat Hiyakem
2 çocuğum var. Ailemin yönlendirmesi ile küçük  yaşta 

tekstil hayatına atılarak Örsan ve Hürsan 

firmalarında kesim bölümünde çalışıp uzun süredir de 

Deniz Tekstil’de çalışmaya devam etmekteyim.

Renk

Müzik Türü

Yemek

İçecek

:  Siyah, Turkuaz

:  Türk Halk Müziği

:  İçli Köfte, Mantı

:  Zafer Gazoz

EN SEVDİĞİEN SEVDİĞİ

EN SON
Okuduğu Kitap
İzlediği Film

:  Kur’an-ı Kerim
:  Gönül Dağı

En çok görmek istediği yer:
Karadeniz
Denizlide en sık gittiği yer:
Hansalar
Tuttuğu takım:
Fenerbahçe
Tekstil olmasa yapmak isteyeceği 
meslek:
Öğretmenlik



Evinizdeyiz
En Çok Mutlu Olduğunuz Yerde

Royal Ev Tekst�l Pazarlama ve T�caret Ltd. Şt�.

Pijamalardan 
sabahlıklara, günlük 
giysilerden, pofuduk 
terliklere evdeki 
mutluluğunuz...

EV GİYİMİ
Banyodan sonra da 
sizi kuş gibi hafif 
hissettirecek 
yumuşacık ürünler...

EV GİYİMİ
Uyku setleri, 
rengarenk 
nevresimlerle, yatak 
odanızda özel bir 
dünyanız olsun...

EV GİYİMİ
Sevdiklerinize 
kendilerini özel 
hissettirin. Verdiğiniz 
değeri güzel bir 
hediyeyle gösterin...

EV GİYİMİ

Mutlu Olun...

Çamlık Mah. Doğan Demircioğlu Cd. 2610 Sk. No: 7/A  Pamukkale / DENİZLİ  T: 0 (258) 212 51 08
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Çalışanlarımıza çocukları ile beraber huzurlu ve sağlıklı bir ömür dileriz.

BoyahaneIsmahan Sağlık 23.02.2021

Çocuğu Olan Çalışanlarımız

Evlenen çalışanlarımıza sağlıklı, huzurlu ve bir yastıkta kocayacakları bir ömür dileriz.

Evlenen Çalışanlarımız

B�lg� İşlem
BÖLÜMLERİMİZİ TANIYALIM

Birçok kişi Bilgi İşlem kavramını duymuştur. Fakat içerik olarak Bilgi İşlem’in ne yaptığı konusunda eksik fikir sahibidir. Bilgi İşlem 

neredeyse büyüklü küçüklü tüm firmaların olmazsa olmaz bir bölümü haline gelmiştir. Bu nedenle Deniz Tekstil gibi büyük 

firmanın’da vazgeçilmez bir bölümüdür.

Bilgi İşlem Nedir?
Her kamu kurumunun ya da özel sektör kuruluşlarının yani insanlara hizmet veren tüm hizmet alanlarının belirli bir işleyişi var bu işleyişi 

sağlayan birimleri vardır. Teknoloji ve bilimin gelişmesi ile birlikte artık tüm kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen işlemler elektronik 

bilgisayar ortamında gerçekleştirilirken tüm veriler bilgisayar ortamında işlenip yine bilgisayar ortamında kayıt altında tutulmaktadır. Ayrıca 

kurum içerisinde hizmetlerin kolay ve akıcı bir hal alabilmesi için kurum ya da kuruluş içerisindeki bilgisayarlar arasında bağlantı 

kurulmaktadır. Bu aşamada devreye bilgi işlem departmanı girmektedir.

Bilgi İşlem Ne Yapar;
Yazılımsal ve Donanımsal olarak her birime destek olur. Bu birimler gerek sahada üretimin her alanında gerek şantiyede alt yapıda gerekse 

üst düzey yöneticilerin istediği raporlama ve teknolojik alanlarda her türlü akışı sağlarlar. Kısaca hem masa başında hem de sahada 

mücadele eden bir birimdir. Bunlara örnek olarak; bilgi güvenliği ve sürdürülebilirliği ,network yapılanması, sunucu yapılanması, santral, 

bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kamera sistemleri, yangın, hırsız ve sisteme bağlanarak her türlü veri alınabilecek cihazların yönetimi ve 

kurulumunu yapmaktadır. Bununla birlikte güncel teknolojiyi takip ederek işletmemizin her alanında kullanımına sunmak için araştırmalar ve 

testler gerçekleştirmektedir.

Bilgi İşlem Departmanının Şirkete Etkisi Nedir?
Ekonomik açıdan bir işletmedeki bilginin maliyet, bilişim teknolojileri tarafından etkilenmektedir. Teknolojinin doğru ve verimli kullanılması 

sonucunda bilgiye ulaşım, bilginin kullanılması veya bilginin depolanması gibi maliyetler düşmekte ve işletmenin bilgi üzerinden 

oluşturduğu ekonomik gelirlerinin artması beklenmektedir.

Ayrıca bilginin, üretim/hizmet faktörlerinden birisi olduğu unutulmamalıdır. Yani iş gücü veya sermaye gibi bilgi de bir üretim/hizmet 

girdisidir ve ürünün/hizmetin maliyetini, kalitesini, rekabet üstünlüğünü vs. etkilemektedir.

Deniz Tekstil Konfeksiyon Bilgi İşlem Bölümü
Deniz Tekstil Konfeksiyon Bilgi İşlem Departmanı 1998 yılında oluşmuştur. Yıllar içerisinde firmamızın gelişmesine ve artan kapasitesine 

bağlı olarak şu an departmanımız 1 sorumlu 2 destek personeli olarak görevine en iyi şekilde devam etmektedir.

Baltalı Grup bünyesindeki Deniz Tekstil Konfeksiyon, Baskı, İplik, Örgü fabrikalarımız ve Dazkırı, Tavas, Çal, Kuyucak, Hocalar şubelerimiz 

ve bununla beraber Baltalı Grup bünyesinde bulunan diğer kuruluşlarımız Salbakos Hotel, Aquamall Avm, Aquacity, Royal ve Deniz 

mağazalarımız  gibi birçok  noktaya destek vermektedir. Kısacası teknolojik işlemler konusunda Grup bünyemizde bulunan firmalarımıza her 

konuda destek olmaya çalışılmaktadır.

Erkan Tepeli 06.03.2021
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LEONARDO
DA VINCI

Deha Tanımında Çıtanın En Üst 
Noktalarında Bir İsim:

Çoğumuzun Mona Lisa tablosuyla adı aklımızda kalan, 67 yıllık hayatında 

akıl almaz eserleriyle tarihe adını yazdırmış bir sanatçı, bir bilim adamı, 

bir mucit, filozof, astronom, mimar, mühendis, matematikçi, heykeltıraş, 

müzisyen, kartograf ve yazardır. Rönesans döneminde yaşamış olan 

Vinci, Fransa kralı ve daha birçok kişi için çalışmış sayısız heykel ve 

resim yapmıştır. Birçok alana aynı dönemlerde ilgi duymuş, dolayısıyla 

birçok eserini yarım bırakmak zorunda kalmıştır.

Sırları, gizemleri, şifreleri ile müthiş eserler bırakan Leonarda genç bir 

noter ile, on altı yaşında, öksüz, yetim ve yoksul bir genç kız olduğu 

anlaşılan Caterina'nın evlilik dışı bir çocuğu olarak Vinci kasabası 

yakınlarındaki Anciano'da 1452 yılında dünyaya geldi.

Doğduğu yıl babası başka bir kadınla evlendiği için, çocukluk dönemini 

annesiyle birlikte geçirmek zorunda kaldı. Yaşı büyüdükçe Floransa'ya 

babasının yanına gitmeye başladı. Amcası dışında hiç kimse onu 

tamamen benimseyip sevgi göstermedi.

Milano Dükü için çalıştığı dönemin ardından 16 yıl boyunca İtalya'yı gezdi 

ve farklı kişiler için çalışmalar yaptı. Bu arada dünyanın en ünlü tabloları 

arasında yer alan Mona Lisa'yı resmetmeye 1504 yılında başladı. Gittiği 

her yere götürüp, yanından hiç ayırmadı. 

Küçük yaşlardan itibaren başladığı resim konusunda 

kendini sürekli geliştiriyordu. Bu yeteneğini fark eden 

babası, dömenim ressamlarından Andrea del 

Verrocchio'nun yanında eğitim almasını sağladı. Birkaç 

yıl sonra, Milano dükü Sforza'nın hizmetinde çalışmak 

için işe girdi. 17 yıl boyunca dük için çalışan Leonardo, 

makina ve silah tasarımları yapıyor, festival ve 

organizasyonlar hazırlıyor. bunların yanında resim ve 

heykeller yapıyordu. 1490 yılından sonra çalışmalarını 

bir defterde tutmaya başladı. 
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Bisiklet, deniz altı, helikopter gibi teknolojik buluşların temel tasarımlarını yapan Vinci, 1502 yılında yılında dönemin padişahı Sultan II. Bayezid 

için Haliç üzerine yapılması istenen köprünün çizimini sundu. Ozaman kabul edilmeyen köprü tasarımı, daha sonra birebir aynısı olmasa da, 

Norveç'te yapıldı.

1472 yılında yaptığı ilk resim olan Arno Vadisini resmederken uyguladığı teknik, yok oluş perspektifi olarak adlandırıldı. Ardından İsa'nın Vaftizi, 

Aziz Jerom, Müneccim Kralların Tapınması, Kayalıkların Bakiresi, Erminli Kadın, Anghiari Savaşı, Gezegenlerin Dansı ve Son Akşam Yemeği 

sanatçının resim dalında verdiği diğer eserleridir. 

ESERLERİ

İtalya'da yer alan bir katedral olan Duomo di Milano katedralinin mimarı 

idi. Bilim ve mimari alanında yaptığı çalışmaları 13000 sayfalır bir 

defterde topladı 30'dan fazla kadavra inceleyen Leonardo, edindiği 

gözlemleri 200'den fazla çizimle resmetti. Bu çizimleri ölümünden sonra, 

"Resim Üzerine Tezler" adıyla yayınlandı.

Babasının ölümünden sonra onu hiç benimsemeyen ailesi mirasından yoksun bıraktı. Buna mukabil onu çok seven amcası tüm servetini 

Leonardo'ya bıraktı. 1513 ve 1516 yılları arasında, Roma'da yaşadığı dönemde anatomi ve fizyolojiyle ilgilendi. Ancak Papa'nın kadavralar 

üzerinde çalışılmasını yasaklaması, onun bu ilgisine ket vurdu. 1516'da kral onun Fransa'nın baş ressamı, imarı ve mühendisi olmasını istedi. 

Saraya yakın bir konakta yaşamaya başlayan Leonardo da Vinci, 1519 yılında geride yüzlerce eser bıraktığı hayata veda etti.
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Bir Türkiye Hayali

B�r Türk�ye hayal�n�z var mı?
Çocuklarınız �ç�n kurduğunuz Türk�ye hayal� ned�r?

Selçuk Şirin, kitabında bilimsel verilerden yola çıkarak eğitimden 

kalkınmaya, girişimcilikten kodlamaya, çocuk yetiştirmeden obeziteye 

uzanan geniş bir alanda yeni bir geleceğin kapılarını aralıyor. Gidişat sizi 

karamsarlığa itiyorsa bu kitap size iyi gelecek. Şimdi, başka bir Türkiye 

hayali kurmanın tam zamanı.

"Düşünde bile göremez işler, düşlerin gördüğü işleri" demiş Can Yücel. 

Ustanın dizesini verilerle Türkiye gerçekliğine ustaca uyguluyor Selçuk 

Şirin. Yeni ekonomiyi ve kalkınmayı dert edinenler muhakkak okumalı.”

Prof. Dr. Tül�n Erdem
New York Ün�. Stern School of Bus�ness

Ebat : 13.6 x 21 cm
Kağıt Tipi : Kitap Kağıdı
İl Baskı Yılı : Mayıs 2017
Dil : Türkçe
Kapak: Karton Kapak
Sayfa Sayısı : 242

Selçuk Şirin

“Selçuk Şirin Türkiye’nin bugünkü durumunun fotoğrafını çekmekle 

kalmıyor, bizlere kurtuluş reçetelerini de sunuyor. Bir hayalin ötesinde, 

geleceğin Türkiyesine ulaşmak için anahtar niteliğinde bir başucu kitabı.”

Cüneyt Özdem�r
Gazetec� / CNNTürk

“Türkiye için sadece parlak umutları değil, bu umutları gerçekleştirmenin 

yöntemlerini de vurgulayan bir çalışma.”

Prof. Dr. Emre Kongar
Yazar-Araştırmacı

“Selçuk Hoca, değişimin, ilerlemenin ve bu dünyaya olan 

sorumluluğumuzu yerine getirmenin farkındalığımızı artırmakla mümkün 

olduğunun altını çiziyor; çözümler sunuyor. Selçuk Hoca'ya kulak 

vermeli. Önce hayal kurmakla başlamalı!”

Şevval Sam
Sanatçı
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Ajda Pekkan Ve Muazzez Abacı'dan Muhteşem B�r Arş�v Albümü.

Ajda Pekkan & Muazzez Abacı

Kağıttan Hayatlar

Ajda Pekkan ve Muazzez Abacı'nın 2014 yılındaki konserlerinin arşiv niteliğinde muhteşem 

alaturka albümü her iki sanatçının başarılı eserlerine yer veriyor.

Covid Salgını nedeni ile sinemalar kapalı. Aynı zamanda teknolojinin gelişmesine paralel ülkemizde pek çok dizi ve film platformu da 

devrede. Bu nedenle bu sayıdan itibaren “Film” sayfamızda ara ara platforma özel diziler ve filmler yer alacak. Dileğimiz sinema sanatının 

önemli bir ortamı olan “sinema salonları” tekrar açılır ve elimizde patlamış mısırlarımız beyaz perde önünde filmlerimizi izleriz. Ancak o 

zaman gelinceye dek siyah perdelerimiz, televizyonlarımızda izlemeye devam edeceğiz sinema sanatını.

Kağıttan Hayatlar, Can Ulkay'ın yönettiği, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, başrollerini Çağatay Ulusoy ve Emir Ali 

Doğrul'un paylaştığı Türk yapımı bir dram filmi. 

İstanbul’un fakirleşmiş mahallelerinden birinde, evsiz çöp toplayıcısı Mehmet (Çağatay Ulusoy) etraftaki evsiz çocuklar için de güvenilir 

bir liman olmuştur. Bir gün 8 yaşında bir çocuğun arkadaşının çöp arabasında saklandığını fark eder. Çocuğu ailesi ile tekrar bir araya 

getirmeye karar verir.

DİSK 1
1. Dediler Zamanla Hep

2. Bir Kere Sevdim Diye

3. Şeytana Uyduk Bir Kere

4. Kaderimde Hep Güzeli Aradım

5. Aşkım Bahardı Ümitler Vardı

6. Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

7. Gülünce Gözlerinin İçi Gülüyor

8. Elveda Bütün Hatıralar

DİSK 2
1. Hicaz Peşrev

2. Bir Nigah Et Ne Olur Halime Ey Gonca Dehen

3. Kederden Mi Neden Bilmem

4. Gülşen-i Hüsnüne Kimler Varıyor

5. Tel Tel Taradım Zülfünü

6. Benliyi Aldım Kaçaktan

7. Kara Bulutları Kaldır Aradan

8. Kadifeden Kesesi

9. Ayva Çiçek Açmış

10. Vardar Ovası

11. İndim Havuz Başına

Platform : Netflix 

F
i
L
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AlanyaAlanya
Güneşin Arka Bahçesi

Manavgat’ı Görmeden Geçmek Olmaz

Sizi denizi, kumu ve güneşi ile maviliğin kıyısındaki Akdeniz tatil beldesi Alanya'ya  sıcacık bir yolculuğa davet ediyoruz. 
Aslında Denizli'den epey bir yolunuz var bu güzel beldeye ulaşmak için. Ama erkenden kalkıp güneşe doğru yol almak 
insana müthiş bir tatil heyecanı veriyor. 

Antalya'ya kadar denizi görmeden ilerlemek bizi ona ulaşmak için daha da hırslandırıyor. Belki denize 
ulaşmadan önce Manavgat'a da uğrayarak doğa harikası Manavgat Şelalesi'ni görmek ruhunuza iyi 
gelecek. Manavgat Çayı üzerinde bulunan şelale, ilçeye 4 km uzaklıkta. Ücretli girişe sahip çınar 
ağaçlarıyla kaplı park alanında seyir terasları, restoran, büfe, hediyelik eşya satış yerleri bulunuyor.

Manavgat gibi bir turizm markasına sahip Side üzerinden yola devam ederek, Antalya'nın doğusunda, 
Toros dağları ile Akdeniz mavilikleri arasında, oldukça uzun ve harika bir kumsala sahip Alanya'ya 
ulaşıyoruz.

Alanya’daki ilk durağımız: Alanya Kalesi ve Kız Kulesi
Muhteşem manzaralı kale sizi büyüleyecek. Kaleye çıktığınıda Süleymaniye Camii, Gemili Mescit, 
Sarnıç, Akbeşe Sultan Mescidi, Alanya Feneri ve gezi sırasında bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir çok 
mekan size hizmet vermeyi bekliyor.

Kız Kulesi ise Alanya'nın simgesi haline gelmiş başka bir yapı. En üst katına çıkıp terastan manzarayı 
seyretmek mutlaka yapılması gerekenler arasında bizce. Dilerseniz Tersane Plajında denizin keyfini 
çıkarabilirsiniz.

Alanya Müzesi
Eserlerinin zenginliği ve bahçe ve salon düzenlemeleriyle ön plana çıkan Alanya Müzesi bir diğer uğrak 
noktanız olabilir. Müzede Tunç Çağı, Urartu, Frig ve Lidya dönemlerine ait eserler ve çevreden toplanan 
eserler bulunuyor.
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Damlataş Mağarası
Yarımadanın sağ kısmında Damlataş Mağarasını ziyaret 
ederek önünden berrak bir denize sahip Damlataş Plajı ile 
başlayan Kleopatra Plajı her yıl binlerce misafiri ağırlayor.

Kleopatra Plajı
Berrak bir denize sahip Damlataş Plajı ile başlayan Kleopatra 
Plajı her yıl binlerce misafiri ağırlayor.

Dim Çayı
Dim Çayı üzerine kurulu Dim Barajı'nın hemen altından 
başlayan bölgede, çay kenarında piknik alanları, 
restaurantlar, çay bahçeleri sıcak mevsimde Alanya'nın gizli 
bir kaçış noktası. Dim mağarası da gezi listenizde olmalı.

Sapadere Kanyonu
Etkileyici bir manzaraya sahip Sapadere Kanyonu, güzergâh 
olarak da müthiş manzaralara sahip. Torosların heybetini 
hissettiren kanyonda yapak göleter, lokanta, pimkin alanı ve 
hediyelik eşya satış yerleri mevcut.

Syedra Antik Kenti
Gazipaşa yolu üzerindeki muz bahçelerinden tırmanılarak 
çıkılan Syedra Antik Kenti görülmeye değer başka bir nokta. 
Hellenistik, Roma, Bizans ve Anadolu Selçuklu'nun kadim 
izlerini geleceğe taşıyor.

Alara Han
Alanya'da görülmesi gereken yerler listemiz oldukça kabarık. 
Alara Han (kervansaray) Okurcular Beldesi sınırlarında, doğal 
güzellikler içinde yer alıyor. Birşeyler yiyip içebileceğiniz mekanlar 
ve Alara Çayı'nın serin suları sıcak günlerde çok davetkâr.

Seyir Terası
Ülkemizin her yeri ayrı ayrı güzelliklere sahip. Bize göre 
güneşin arka bahçesi, doğasıyla, tarihi yapıları, kültürel 
eserleri, müzeleri, büyüleyici mağaraları ile Alanya bir kaç 
günlük geziye sığması imkansız. Tadını çıkarabileceğiniz 
enfes bir gezi olması dileğiyle...

Toros Dağları’nın eteğindeki Alanya Seyir Terası 650 metre 
yükseklite kuşbakışı bir manzaraya sahip.  Çıkış yolu virajlı 
olmasına rağmen, geniş ve asfalt yol olması işinizi 
kolaylaştırıyor. 
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Salgın hastalık döneminde evde kalma sürelerimiz arttı. 

Eski alışkanlıklarımızın çoğundan uzaklaştık. Bu da 

beslenme ve dolayısı ile vitamin alımımızı etkiledi. Evde 

kalma sürecinde D vitamini eksikliği yaşamamak için 

güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde balkona çıkmak 

yeterli. B ve C vitamini içinse dengeli beslenmek şart.

Koronavirüsle mücadele bütün dünyada sürüyor. 

Salgına karşı alınabilecek en büyük önlem, evde kalmak 

ve sosyal mesafeyi korumaktan geçiyor. Evde 

izolasyon günlerini sağlıklı bir şekilde geçirmek de bu 

süreçte önemli. Uzun süre evde kalanların vitamin 

eksikliği yaşamaması için özellikle dengeli beslenmeye 

dikkat etmesi gerekiyor. 

Vitaminler hücrelerin kendini yenileyebilmesi, büyümesi, gelişmesi ve enerji üretebilmesi için gerekli olan bileşiklerdir. Metabolizmayı 

düzenlemek ile bağışıklık sisteminin ve sinir sisteminin gelişmesi ya da kemik sağlığının korunması gibi, kan hücrelerinin yapımı gibi birçok 

konuda önemli rolleri vardır. Birkaç istisna hariç vücutta üretilmedikleri için vitaminlerin dışarıdan alınmaları gerekir. D vitamini, B kompleks 

vitaminler ve C vitamini alımına özellikle bu dönemde dikkat edilmelidir.

D vitamini, esas olarak güneş ışığı etkisiyle derimizde sentezlenir. Az bir kısmı da diyetle alınıyor. Yağ dokusunda ve karaciğerde depolanan 

bir vitamindir. Bireyin D vitamini stoku yeterliyse haftalar boyunca D vitamini almasa bile vücut bunu tolere edebilir. Ancak maalesef 

ülkemizde D vitamini eksikliği oldukça yaygın bir problem. Üstüne bir de kapalı ortamda güneşten mahrum kalınırsa bu yetersizlik iyice artar. 

Ama alacağımız basit önlemlerle bu durumun önüne geçebiliriz.

Hazırlayan: Hacer Gümüş / Sofra Proje Md.

Vitamin Eksikliğine 
Dikkat!

Salgın Döneminde 

Vitaminler Önemli

D Vitaminine Dikkat

Güneş ışığıyla, arada tül veya cam olmaksızın direkt temas etmek gerekiyor. Özellikle güneşin dik açıyla geldiği zaman diliminde D vitamini 

sentezi daha fazla oluyor. Ülkemizde 11.00-15.00 saatleri arası bunun için çok ideal. Haftada 3-4 gün bu saatler arasında, mümkünse 

balkondan, balkon yoksa pencereyi açarak 15-20 dakika el, kol ve yüzümüzü güneşlendirmek yeterli. Koyu cilt rengine sahip olanların ve 

yaşlıların bu süreyi biraz daha uzun tutmalarında yarar var. Güneş koruyucuların D vitamini sentezini önemli derecede azalttığını unutmayın. 

Besin olarak en çok balık, balık yağı, süt ve karaciğer D vitamini açısından zengindir. Ancak sadece diyetle D vitamini takviyesi mümkün 

değil. Bu önlemlere rağmen eksiklik varsa günlük 1000 ünite D vitamini takviyesi alınması gerekiyor.

Balkonda Güneşlenmek Yeterli



Obezite Nedir?

Sağlıklı gıdalara ulaşabiliyor ve dengeli besleniyorsak, sistemik bir hastalığımız yoksa 

vitamin eksikliği beklenmez. B12 vitamini hariç B grubu vitaminler ve C vitamini vücutta 

depolanmadığı için günlük olarak alınması gerekiyor. Yeşil yapraklı sebzelerle beslenen, 

meyve sebze tüketimi yeterli olan, kuru baklagiller ve tahıl yönünden zengin beslenenler 

çok fazla vitamin eksikliği yaşamaz. 

Ülkemizde sebze ve meyveler bol miktarda bulunmakta olup vitamin açısından oldukça 

zenginler. Örneğin günlük C vitamini ihtiyacımızı orta boy bir portakaldan alabiliriz. 

Özellikle kilo vermek için tek tip beslenenlerde ve yoğun alkol alanlarda vitamin 

eksiklikleri olabiliyor. Halsizlik, yorgunluk, el-ayak uyuşması, yanma, ağız köşelerinde 

çatlak, deride pullanma, saç ve tırnaklarda kırılma, dökülme, dişeti kanamaları gibi 

belirtiler varsa vitamin eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

B Ve C Vitamini Kaynağı Besinler

Bu süreç içerisinde hareketsiz kalmamaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü hareketsizlik uzun vadede insülin direnci, obezite ve kemik 

erimesine yol açabilir. Evin içinde dahi mutlaka hareket halinde olmak lazım... Bir saat aynı pozisyonda kalınmamalı. Mutlaka zaman zaman 

kalkıp evin içinde dolaşılmalı. 

Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık 

sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin 

yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının 

arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.

Zayıflık, şişmanlık ve obezite vücut kitle indeksi (VKİ) olarak adlandırılan bir 

yöntemle değerlendirilir. 

Obeziteye yol açan enerji fazlalığı sağlıksız veya dengesiz beslenmeye bağlı olarak 

oluşabileceği gibi bazı genetik yatkınlıklar da obezite hastalığının temelini 

oluşturabilir.

Nasıl egzersiz yapılacağını bilmeyenler internetteki videolardan yararlanabilir. Evin içinde bile olunsa günlük en az 5 bin adım atılmasını 

öneriyoruz. Hareket halinde olmak bedensel sağlığı gibi ruh sağlığına da iyi gelecektir.

Ağırlığınızı boyunuzun karesine böldüğünüzde elde edilen değerdir.

Kilonuz 75i boyunuz 180 cm ise,

VKİ değeriniz;  75/(1,8x1,8) = 23,1 olarak hesaplanmaktadır.

VKİ Nasıl Hesaplanır?

Hareketsiz Kalmayın Uyarısı 

İnsanlar can sıkıntısından evde kendilerini yemeğe veriyor. Bundan kaçınılmasını öneriyoruz. Özellikle karbonhidratlı gıdaların azaltılmasını, gazlı 

içeceklerden, meyve sularından ve abur cubur tarzı yiyeceklerden uzak durulmasını, hazır paketlenmiş gıdaların tüketilmemesini tavsiye 

ediyoruz. Bu süre içinde haftada bir-iki kere kilo takibi yapılarak mevcut durumun görülmesi iyi olur. Kilo alınmaya başlandıysa hemen kontrolün 

ele alınarak gıda tüketiminin azaltılması ve fiziksel aktivitelerin artırılması lazım.

Kaynak: TRT Haber
http://www.gidavitrini.com.tr/saglik/evde-kalirken-vitamin-eksikligine-dikkat-h12928.html

Kilo Kontrolü Şart

18.5 ALTINDA

18.5 - 24.9

25.0 - 29.9

30.0 - 39.9

40.5'İN ÜZERİ

50 VE ÜSTÜ 

AZ KİLOLU

NORMAL KİLO

FAZLA KİLO

OBEZ

MORBİD (CİDDİ)

SÜPER OBEZ

35



SOFRADAN36

Af�yet olsun.

Izgaralık olarak hazırlanan piliç fileto, pul biber, toz biber, tuz, karabiber, sarımsak ve zeytinyağı ile 
soslanır. Soslanan etler bir süre ( 1-2 saat ) dolapta bekletilir. Servis zamanı geldiğinde soslanmış etler 
ızgarada pişirilir.

Bir yandan marul, taze soğan, domates, acı sivri biber ince ince doğranır. Bir kapta 500 gram yoğurt ve 
500 gram mayonez, acı sivri biber, istenen baharatlar, zeytinyağı ve ince doğranmış maydanoz karıştırılır, 
sos haline getirilir. Lavaşların içerisine önce ızgara piliç, doğranan malzemeler ve yoğurt sos eklenir. 

Servis için taco şekli verilir.

Not: Dilerseniz avokado dilimleri ile de farklı bir tad katmanız mümkün.

30 Mart Salı günü düzenlenen Meksika gününde gerek 
dekor gere ise yemeklerle farklı bir yemek deneyimi 
yaşayan boyahane çalışanları Meksika kültürü ve 
yemeklerini tanıma fırsatı buldu.

Meksika Günü

Sofra Aşçısı Yıldıray Kara’dan 
Çok Lezzetl� B�r Tar�f Daha

Deniz Tekstil Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren

Yemekhane Tema Günler� 
Devam Ed�yor

Tavukl
u

Taco
Tavukl

u
Taco






