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Yepyeni bir yıldan, 2021’den merhaba.

Geride bıraktığımız 2020 muhtemelen hayatımızda unutmak isteyeceğimiz 

yıllar sıralaması yapsak ilk üç sıraya yerleşecek yıllardan biri oldu.

Covid 19 Salgını ile girdiğimiz yıl, salgının etkilerinin yaz aylarında bile 

devam etmesi nedeni ile neredeyse maskesiz geçirmediğimiz günleri ile 

değişik ve zor bir yıl oldu.

Bu salgının geniş ölçekte baktığımızda sosyal hayat, ekonomik hayat, 

toplumsal kültür ve davranışlarımız üzerinde çok önemli etkileri oldu.

Salgın aynı zamanda aile hayatımızda da köklü değişikliklere yol açtı. Aile içi 

ziyaretler, ilişkiler salgın hastalıktan korunmak, risk grubundakiler korumak 

gibi amaçlarla değişiklik gösterdi.

2021 yılında Covid 19 salgını ile ilgili aşı ve diğer uygulamalar sayesinde 

salgının etkisinin azalması bekleniyor. Ancak gene de dünya genelinde bir 

bağışıklığın kazanılması 2021 sonunu bulacak gözüküyor.

Bu süreçte hem kendimize, hem ailemize hem de topluma karşı hastalıktan 

korunmak ve korumak yükümlülüklerimizi eksiksiz yerine getirmemiz 

gerekiyor.

Salgın ile beraber üretim ve pazarlama yapılarımızda da değişiklikler 

oluşabilir. Bunları ilerleyen süreçte göreceğiz. 

2021’in her şeyden önce sağlık getirmesini diliyorum, tüm insanlığın daha 

sağlıklı günlere kavuşacağı bir yıl olsun. Sonrasında da huzur ve mutluluk 

dolu günler getirmesi dileği ile görüşmek üzere, iyi yıllar diliyorum.
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GÜNCEL DENİZ’DEN HABERLER2

Sıfır Atık Yönetmeliği Türkiye’nin sürdürülebilir çevre çalışmaları için önemli bir dönüm 
noktasını oluşturan yasal mevzuat olarak 12 Temmuz 2019 tarihinde yayınlandı.

Deniz Tekstil Boyahanesi gerekli süreçleri tamamlayarak Denizli Tekstil sektöründe ilk Sıfır Atık 
belgesini 3 Aralık tarihinde aldı.

Deniz Tekstil Boyahanesi 2006 yılından bu yana uyguladığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile temel atık yönetimi 

kriterlerini bu standart ve yasal mevzuata uygun olarak yürütüyordu. 

2019 yılında oluşan atıkların geri dönüşüm ve kazanıma gitmesi ile beraber 600  adet ağacın kesilmesi önlenirken,  

20.000  litre fosil yakıt, 1.000.000  metreküp de su tasarrufu sağlanmış oldu. Elektrik enerjisinden tasarrufu ise 

yaklaşık 300.000 kwh oldu. 

Temel seviye olarak adlandırılan bu belge ile Deniz Tekstil Boyahanesi, çalışmalarını yoğunlaştırarak sıfır atık sistemine 

katkısını arttıracak ve çevre koruma performansını sürekli geliştirecektir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak 

ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken 

tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak 

dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne 

alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda 

tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde 

yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

•  Verimliliğin artması,

•  Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,

•  İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,

•  Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,

•  Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” 

duygusuna sahip olmasının sağlanması,

• Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının 

arttırılmasıdır.

Boyahane İşletmemiz Sıfır Atık Belgesini Aldı

T.C.
DENİZLİ VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Belge No: TS/20/B2/15/6 Tarih: 03/12/2020
SIFIR ATIK BELGESİ

(Temel Seviye)
Adı : DENİZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ OSB BOYAHANE ŞUBESİ
Adresi : DENİZLİ,DENİZLİ OSB Mahallesi, İBRAHİM ÇALLI CADDE, No: 9, HONAZ,Türkiye
Vergi No : 2910080849

12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nce Sıfır Atık Yönetim
Sistemi'ni kurarak Sıfır Atık Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Belge Son Geçerlilik Tarihi: 03/12/2025
AHMET FAİK
GÜLSEVER

Çevre ve Şehircilik İl
Müdürü Vekili

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : XHEFUGGWBelge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

Programa bireysel olarak da aşağıdaki adresten katılabilirsiniz.
https://mavi.sifiratik.gov.tr/
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YK Başkanımız Derya Baltalı Denizli Metropol Haber kanalında Sıfır Atık Belgesi ve 

“Deniz Tekstil Boyahanesinin Sürdürülebilir Çevre Yolculuğu”nu değerlendirdi.

12 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan röportajda Derya Baltalı 1997 yılında başlayan çevre yolculuğumuzu 

değerlendirdi. Deniz Tekstil’in Denizli tekstil sektörü içerisinde pek çok ilke imza attığının altını çizen Baltalı, 

gelecekte de bu ilkleri devam ettirecek çalışmalara ara vermeden devam edileceğini belirtti. Derya Baltalı 

röportajında bu başarıların elde edilmesindeki emekleri için tüm çalışanlarımıza da teşekkür etti. Deniz 

Tekstil 1997 yılında Oeko Teks sertifikası ile çevre konusundaki performansını gösteren ilk belgeyi almıştı. 

Son olarak Aralık 2020’de Sıfırı Atık Belgesi ile de boyahane üretim sürecinde minimum atık üretecek 

çalışmalarını belgelendirmiş oldu. Sıfır atık kapsamında yıllık atık geri kazanım/dönüşüm oranları da Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı ile takip edilecek.

YK Başkanımız Derya Baltalı Sıfır Atık Belgesini Değerlendirdi

Eko Teks Sertifikası

ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 
Çevre Yönetim Sistemi

Türkiye Çevre Ödülü 
En Temiz Sanayi Kuruluşu 
Sektör Birinciliği 

Salbakos Güneş Enerji 
Santrali

ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi

Türkiye Çevre Etiketi

BİOEX Organik Gübre 
Üretim Sistemi

Çatı Güneş Enerjisi 
Uygulamaları

1997

2001

2006

2013

2017

2018

2019

2020

2020

2020 Sıfır Atık Belgesi

Tekstil sektörü için ilk ve en önemli çevre ve insan dostu üretim belgelerinde biri olan “oeko teks” 
belgesini Denizli’de alan ilk tekstil işletmelerinden biri olduk.

Toplam Kalite Yönetimi anlayışını yaygınlaştırmak için ISO 9001 belgesi aldık. Bu belge gelecekteki 
yönetim sistemi belgelerimizin de temelini oluşturdu.

Çevre korumaya verdiğimiz önem neticesinde Denizli’de ilk ISO 14001 belgesi alan tekstil işletmesi 
olduk.

Çevre dostu uygulamalarımız neticesinde 2013’te en temiz sanayi kuruluşları arasında Tekstil 
sektörü birincisi olduk.

923,4 kWp lık GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ile çevre korumaya katkımızı devam ettirdik. Bu tesis 
sayesinde sera gazı salınımlarının azaltılmasına da katkıda bulunuyoruz.

Çevreye verdiğimiz önemin bir diğer boyutu, enerji tüketimini azaltmak. Sürdürülebilir çevre 
performansındaki en önemli konulardan biri olan enerji verimliliği için ISO 50001 belgesini aldık. 
Denizli’de sektördeki ilk enerji yönetim sistemi belgesi oldu.

Çevre Etiketi İçin çevresel 28 Farklı Kriterdeki talepler karşılanarak tamamlanan süreçte Türkiye 
tekstil sektöründe çevre etiketi alan ilk 3 firmadan biri, genel sektörlerde de ilk 8 firmadan biri olduk.

Atık miktarımızı azaltmak, sıfır atık çalışmalarına katkı sağlamak için bahçe atıkları, yemek atıkları ve 
diğer organik atıkların hızlı fermantasyonu ile çalışan Bioex organik gübre üretim sistemini kurduk. 
Bu sistem ile günde 1 ton atıktan 200 kg. organik gübre üretmeye başladık. Ayrıca sistem,  çatısına 
kurulan GES ile kendi elektrik enerjisini güneşten elde etmektedir. Bu sayede sistem sera gazı 
salınımlarını da azaltmaktadır.

Salbakos GES sonrası işletmelerin yeşil enerji kullanımını arttırmak için işletmemizin  uygun 
çatılarında GES uygulamalarına başladık. Boyahane işletmemizde 88 Panelden oluşan 27  kw’lık , 
Konfeksiyon işletmemizde ise 54 Panelden 17 kw lık GES sitemi kurduk.

03.12.2020 tarihinde Sıfır Atık Belgesi’ni aldık. İşletmemiz Denizli’de bu alanda belge alan 
ilk tekstil işletmesi oldu. Bu belge ile Sıfır Atık Yönetmeliği’nin istediği kapsamda tüm 
atıklarımızı geri kazanım ve dönüşüme dahil ettik.

Videoyu izlemek için yukarıdaki karekodu 
akıllı telefonunuzla okutabilirsinizDeniz Tekstil Çevre Yolculuğu



Başarılı ve doğru bir oryantasyon eğitiminin faydalarına göz atarsak da şunları sıralamak mümkün:

• Oryantasyon, kişinin işletmeye ve işine olan uyum sürecini kolaylaştırır.

• Çalışan, departmanlar arası çalışma mantığını ve iş birliğini yerinde tanır. 

• Hem işletme hem de çalışan açısından verimli çalışma için karşılıklı beklentiler, nitelikler, sorumluluklar tanıtılır.

• Çalışanın kısa sürede işletmeye bağlılığını sağlayabilir. 

• Çalışan, çalışma ortamını yakından tanır ve kendi çalışma prensibini uygulamaya başlar. 

• İşletme açısından oryantasyon eğitim sonucu raporlanır ve bir sonraki eğitim için veriler analiz edilir.

• Personelin, diğer çalışanlarla kaynaşması ve birbirlerine alışmaları sağlanır. 

• Çalışanın, yeni işindeki stres durumu azalır ve özgüven eksikliği aşılabilir.

GÜNCEL4

Burs Alan Çalışanlarımız Belli Oldu

Deniz Tekstilde Oryantasyon 
Eğitimleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Oryantasyon, Türkçe anlamıyla yön verme, kılavuzluk etme ve yönlendirme sözcüklerini içerir. Oryantasyon, bu anlamlarıyla işe yeni başlayacak 

kişilerin gerekli bilgi, fikir ve adaptasyon sürecini yönlendiren ve tanıtan kılavuzdur. Oryantasyonun bir süreci kapsaması da oryantasyon eğitimi ile 

mümkün hâle gelir.

Eğitimin önemine inanan Deniz Tekstil San. Tic. A.Ş. olarak 2020-2021 yılında 3 personelimizin 

üniversite sınavlarında başarılı olan çocuklarına aylık 550 TL burs veriyoruz. 

Boyahaneden 1,  Merkez Konfeksiyon işletmesinden 1, Dazkırı Konfeksiyon işletmesinden de 1 olmak 

üzere toplam 3 çalışanımızın çocukları bu dönem için bursa hak kazandı. Bu sene burs hakkı alan 

çalışanlarımız ve çocuklarına başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz.

Oryantasyon Sürecinin Faydaları Nelerdir?

Oryantasyon süreci ya da eğitimi, işveren ile çalışan arasındaki çalışma prensiplerini anlamayı sağlar. Bu süreçte çalışan, öğrenmesi elzem olan 

iş yükümlülüklerini, kurumun işleyişini kavrar. Eğitim boyunca çalışan, kurumun genel hedeflerini, tarihini, misyonunu, fiziki çevresini ve 

kurumun kuralları ile altyapı kaynaklarını öğrenir. Oryantasyon eğitiminin hem kurum hem de çalışan için fayda yaratması için kurumun ciddi bir 

oryantasyon programı olmalıdır.
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10 Kasım 1938 Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir gün, ülkemizin, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefat 

ettiği tarih. Üzerinden geçen her gün yaptıkları ve bizlere emanetleri ile ilgili farkındalığımız artıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 09.05’te kendisi için 

saygı duruşunda bulunduk.

2020 yılında 2 çalışanımız aramızdan ayrıldı. Kendilerine Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

Mevlüt Özkan

20.10.1975 tarihinde doğan Mevlüt Özkan 23 Mart 

2001’den bu yana Deniz Tekstil Konfeksiyon İşletmesinde 

çalışıyordu. Mevlüt Özkan 30.11.2020 tarihinde vefat ederek 

aramızdan ayrıldı. Mevlüt Özkan Sayım, Muhasebe ve son 

olarak da Planlama Bölümünde çalışmıştı.

10 Kasım Saygı Duruşu

Sevgiyle Anıyoruz

Selahattin Gök

20.04.1967 tarihinde doğan Selahattin Gök 04.08.1999 

tarihinde bu yana Deniz Tekstil Konfeksiyon İşletmesinde 

çalışıyordu. 11.12.2020 tarihinde vefat eden Selahattin Gök 

Kesim Şefi olarak çalışıyordu.



Dergimiz yayına hazırlanırken tüm dünya ve ülkemizin sabırsızlıkla beklediği aşı 

haberleri gelmeye başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin açıklamalarına göre 

Türkiye, büyük ölçüde Çin menşeili bir firma olan Sinovac tarafından geleneksel 

inaktif metod ile hazırlanan CoronaVac alacak. Diğer aşılar gibi 2 doz uygulanacak 

aşı ile ilk etapta 25 milyon kişinin aşılanması bekleniyor.

Aşı Üretim Aşamaları

Aşı üretimi toplam 8 ana aşamadan oluşuyor. Kullanım onayı için üreticilerin 

aşı ile ilgili Faz 3 seviyesini tamamlamaları gerekiyor. 

Faz 1 aşamasında 100’den az sayıdaki gönüllüde aşı denenerek yan etkiler 

ve koruyuculuk izlemesi yapılıyor. Faz 2’de bu sefer deneme sayısı 

1000’den az olacak şekilde farklı yaş, cinsiyet gruplarına yayılıyor. Faz 3’te 

ise bin ve üzerinde denekte aşılama yapılmasını ifade ediyor.

Aşı Üretim Durumu
Kasım 2020 itibari ile Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurusu yapılmış 212 aşı 
çalışması var. Bunlarda 48 tanesi Faz1-3 arasında. 11 aşı ise kasım itibari 
ile Faz 3 seviyesine ulaşmış durumda.

Türkiye’nin alacağı söylenen Alman menşeili bir diğer aşı ise Pfizer 
Biontech aşısından da 1 milyon doz sipariş verileceği belirtiliyor. Bu aşı ise 
görece daha yeni bir metod olan RNA metoduna göre üretilmiş.

�����������

Aşı ile insanlara çip takılması mümkün değil. Bu hem zor, hem pahalı, hem de sağlık riskleri 

olan bir süreç ve teknoloji her ne kadar ilerlemiş olsa da geniş çaplı bir aşılamada bunun 

yapılması, bu cihazların seri üretimi mümkün değil. Bir kişiyi takip etmenin çok daha kolay 

(cep telefonu, kredi kartı vb.) yolları varken çip pratik bir yöntem değil.

 Popüler Bilgi Kirliliği Konusu: �������������

GÜNCEL6



Dünya Covid salgını ile uğraşırken bilim dünyasında da önemli değişiklikler 

oluyor. Uzay çalışmalarında önemli bir milat geçtiğimiz aylarda atıldı. OSIRIS- 

REx uydusu Bennu adlı asteroid üzerine ayak basarak asteroid zemininden 

numune aldı.

Bennu Asteroidi

Bilim insanlarının yaptığı hesaplara göre 2169-2199 yıllarında dünyaya çarpma 

ihtimali olan asteroid ilk defa 11 Eylül 1999 tarihinde saptanmıştı. Yaklaşık 490 

m çapındaki asteroid meteor gruplandırmasında Dünyaya Yakın Meteorlar 

grubunda yer alıyor. Bennu’nun tahminen 1-2,5 milyon yıldır dünya yakın 

yörüngesinde dolaştığı tahmin ediliyor. Bennu dünya ile olan yörünge 

hareketlerine bağlı olarak farklı periyotlarla dünya yörüngesine yaklaşmış oluyor. 

Gelecek yakın geçişin 2054 ve 2060 yıllarında olması bekleniyor. Bennu’nun 

2135 yılında dünyaya çok yakın geçeceği ve çarpma riski olduğu 

değerlendiriliyor.

OSIRIS- REx Aralık 2018’den itibaren Bennu ile yakın seyre başlamış ve asteroidi fotoğraflayarak ve inceleyerek 

geçirdi. Bu süreçte toplanan veriler de dikkate alınarak Dokun ve Zıpla olarak tanımlanan numune alma süreci 

planlandı.

20 ekimde gerçekleşen temas ile OSIRIS – Rex 6 saniye zemine temas ederek yaklaşık 60 gr numune aldı. Uydunun 

temas ettiği 4 noktaya da isim veren NASA başarılı operasyonun ardından uydu ve numunelerin dünyaya sağ salim 

dönmesi için çalışıyor.

2016 Eylülünde başlayan proje 2018 Aralık ayında uydunun Bennu’yu tespit 

etmesi ile ile ilk önemli adımı atmış oldu. Şu an dönüş yolunda olan uydunun  

2023  Eylül  ayında yolculuğunun tamamlayarak dünyaya dönmesi bekleniyor.

Gelecek verilerle hem evrenin tarihi, hem de olası çarpışmanın dünya üzerinde 

yol açacağı zarar ve bunu önlemenin mümkün olup olmadığı araştırılacak.

 Bir Meteora Ayak Basmak: 

����
�	��������

OSIRIS – REx Uydusu

Adlandırılması da görevinin beklentilerinin İngilizce kısaltmalarından elde edildi.

O (origins/kökenler), SI (spectral interpretation/ spektral analiz), RI (resource 

identification/kaynakların tanımlanması), S (security/dünyanın güvenliğini 

sağlamak.) ve Rex (regolith explorer / numune alma görevi).
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Çevre ve Covid 19 Salgını

Covid 19 Salgını tüm dünyada yaşam ve iş tarzını 
değiştirdi. Pek çok alanda köklü değişikliklere yol açan 
salgın hastalık dünya üzerindeki yükü bir nebze olsun 
hafifletmiş gözüküyor. Ancak özellikle maskeler kaynaklı 
ciddi bir atık yükü de tüm ülkelerin gündeminde.

OLUMLU ETKİLERİ

Salgın sayesinde çevre üzerindeki insan yükü önemli 
ölçüde azaldı. Bu etkileri iki ana başlıkta toplayabiliriz, 
sera gazı salınımı ve enerji tüketimi.

Sera Gazı Salınımları Azaldı

Sera gazı kaynakları olan hava ve kara ulaşım araçları salgın 

hastalıkta uygulanan karantina ve ulaşım kısıtlamaları 

sonucunda geçmiş yıllara göre daha az kullanıldı. Ulusal ve 

uluslar arası kısıtlamalar sonucunda dünya genelindeki 

uçuşların büyük kısmı iptal edildi. Sadece Amerika Birleşik 

Devletleri iç hat uçuşları bir önceki yıla göre % 40 azaldı. 

Avrupa Birliği uçuş sahasında ise azalan trafik ortalama %70 

seviyelerine ulaştı. 

Enerji Tüketimi Azaldı

Enerji tüketimindeki olumlu etki özellikle fosil yakıt kullanan ulaşım araçlarında karşımıza çıkıyor. Sera gazı kışındaki tüm parametreler yakıt ( 

mazot, benzin vb. ) tüketiminde %50’ye varan düşüşlere neden oldu.

Üretimine ara veren veya kapasite düşüren kuruluşların da enerji tüketimleri azaldı.

Bu veriler ışığında 2020 yılında uçaklardan kaynaklanan sera gazı salınımlarının %50’den fazla azaldığını söyleyebiliriz.

Benzer şekilde seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeni ile tüm dünyada kara araçlarının kullanımı da tahminlere göre %45-50 

seviyesinde azaldı. Özellikle büyük şehirlerde bu azalmanın etkisi çok daha büyük oldu.

Ulaşım araçlarına benzer şekilde karantina sürecinde üretime ara veren veya kapasite düşüren sanayi kuruluşları da sera gazı salınımlarını 

azalttı.

Yaşam Alanlarında İnsan Yükü Azaldı

Pek çok doğa harikası, sahil, dağ, mağara, göl vb. turistik alanlarda insan faaliyetleri azaldı. Bunun sonucunda da bu alanlarda oluşan atıklar, 

gürültü, sera gazı salınımı gibi konular önemli ölçüde azaldı.

GÜNCEL8



OLUMSUZ ETKİLERİ

Atık Miktarlarındaki Olumsuz Etki

Maskeler, hastanelerde oluşan tedavi kaynaklı tıbbi atıklar, dezenfektan ve dezenfektan ambalajları tüm dünya genelinde ciddi atık yükü 

oluşturuyor. Normal koşullarda her bir kişinin günlük ortalama 2 maske kullandığı düşünülürse ve dünya genelinde maske kullanım oranının %60 

olduğu kabul edilse, günlük maske atık miktarı binlerce tonu buluyor. Bu süreçte sadece Çin’de günlük 200 ton civarında tıbbi atık oluştuğu 

tahmin ediliyor.

Atık miktarındaki artışın bir boyutunu da online alışveriş miktarındaki artış oluşturuyor. Tüm dünyada online alışveriş sayısı bu süreçte çok yüksek 

oranlarda arttı. Dünya salgın hastalık sürecini yönetilebilir seviyeye çektiğinde, atıkların yönetimi ile ilgili uğraşıyor olacak.

Evde Kalanların Kurtarıcısı Televizyon ve Bilgisayar Oyunları Oldu

Eve kapanan insanlık kendisini televizyon veya 

alternatif yayın platformlarına adadı. Bu da elektrik 

tüketimine etki etti. Salgın hastalık sürecinde en çok 

izlenenler arasında Stranger Things yer aldı. Netflix 

yapımı olan dizinin 3. Sezonu 2020 yılında 60 

milyondan fazla izlendi. Benzer şekilde tüm dünyada 

online oyun oynayıcı sayısı da bu dönemde %30’un 

üzerinde arttı. Tüm bu artış, dünya genelinde internet 

kullanımını da önemli ölçüde arttırdı. Ülkemiz için 

internet kullanımına etki eden bir diğer parametre de 

uzaktan eğitim oldu.

Enerji Tüketimine Olumsuz Etki

Ev kaynaklı enerji tüketimleri bu salgın sürecinde arttı. Pek çok insan karantinada evde olduğu sürede enerji tüketimini arttırdı. Benzer şekilde 

çalışma şekli değişip evden çalışmaya başlayan kişiler de ev tüketimlerini arttırdı.

Kaynak : venngage.com
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Ø ZDHC
SEKTÖRDEN10

ZDHC Nedir?

Kimyasal maddeler başta kimya ve tekstil sektörü olmak üzere neredeyse bütün endüstri dallarında ve günlük 

yaşamımızda yoğun olarak kullanılmaktadır. Son zamanlarda tekstil ürünlerinin üretimi sırasında yıllık yaklaşık 

9,3 milyon ton kimyasal madde kullanımı, insan, çevre sağlığı ve iş güvenliği etkisi üzerinde irdelenen en 

önemli konulardan biridir.

ZDHC Vakfı tarafından uluslararası bir ortak yol haritası olarak Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (ZDHC) Programı 

geliştirilmiştir. Program, tekstil, deri ve ayakkabı sektöründe ürünlerin yaşam döngüsüne odaklanmıştır. Amacı, 

sanayiye çevre bilinci kazandırmak, tedarik zincirini geliştirmek ve şeffaflığı ön plana çıkarmaktır.

Küresel bir program olan ZDHC ile imalatçıların, fason üreticilerin ve tedarikçilerin desteğiyle tekstil ve ayakkabı 

imalatında, deri işlemede meydana gelen, ürünlerin üretim aşamalarında kullanılan kimyasallar sonucu çıkan 

atık suyun engellenmesi ve azaltılmasını hedeflemektedir.

“Detox My Fashion” Kampanyası

Greenpeace tarafından 2013 yılında başlatılan “Detox My Fashion” kampanyasından yola çıkılarak moda 

sektörünün önde gelen 29 büyük markası, Haziran 2014 yılında kurulan ZDHC Vakfı’na üye olarak, 2020 yılına 

kadar tehlikeli kimyasalların sıfır salınım sağlayacaklarına dair taahhütte bulunmuşlardır. Zamanın daralması ile 

markalar geçici kabul alan çözüm sağlayıcılarından destek alarak, kimyasal ve kumaş tedarikçilerinin eğitim ve 

denetim çalışmalarına hız vermişlerdir.

ZDHC Manufacturing Restricted Substance List (MRSL)?

ZDHC MRSL, kullanım yasağına tabi kimyasal maddelerin bir listesidir, yani MRSL'de listelenen kimyasal 

madde veya madde grubu, hammadde veya ürünün üretimi sırasında istenen bir işlev veya etkiyi elde etmek 

için kullanılamaz (kasıtlı kullanım). Kimyasal formülasyonlardaki üretim safsızlıklarından kaynaklanabilecek, 

belirlenen konsantrasyon limitleri dahilinde kısıtlanmış maddenin eser miktarda olmasına izin verilir. Bu limitleri 

aşan miktarda kısıtlanmış maddeler içeren kimyasal formülasyonlar MRSL ile uyumlu değildir.

Markaların taahhütlerini yerine 

getirebilmeleri için tedarik zincirindeki tüm 

aktörlerin üretim süreçlerinde Üretimde 

Kısıtlanmış Madde Listesi (MRSL) ile 

belirlenen 14 sınıf kimyasalın belirlenen 

limitler dâhilinde kullanmalarını ya da 

tamimiyle üretimlerinden çıkarmalarını 

sağlamaları gerekmektedir.

Zero Discharge of 
Hazardous ChemicalsTehlikeli Kimyasalların Sıfır Deşarjı

ZDHC

Ø ZDHC

Hazırlayan: Goncagül TÖKMECİ
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ZDHC MRSL'ye göre kısıtlanmış kimyasal ve kimyasal grupları;

• Alkilfenol (AP) ve Alkilfenoletoksilatlar (APEO)

• Klorobenzen ve klorotoluenler

• Klorofenoller

• Boyalar-Azo (Yasaklı aminleri oluşturan)

• Boyalar-dispers (Hassaslaştırıcı)

• Alev geciktiriciler

• Glikoller

• Halojenli çözücüler

• Organokalay bileşikleri

• Polisiklik aromatic hidrokarbon (PAH)

• Perflorlanmış ve poliflorlanmış kimyasallar (PFC)

• Ftalatlar(tüm diğer esterleri ve orto-ftalik asitleri dahil)

• Toplam ağır metal

• Uçucu organic bileşikler (VOC)

ZDHC Platformunun beklentisi  kullanılan kimyasal ve boyarmaddelerde belirtilen kısıtlanmış kimyasalların 

bulunmamasıdır. Aynı zamanda işletme atık sularında da bu kısıtlanmış parametrelerden belirtilen limitlerin altında 

bulunması gerekmektedir.

Ø ZDHC

ZDHC Sisteminin Tedarikçi Düzenleme ve İyileştirme Araçları

ZDHC Platformu isteklerini yerine getirebilmek için güçlü bir kimyasal 

yönetim sistemi gereklidir. ZDHC MRSL, listesine uygun kullanılan 

kimyasallar sonrasında yapılan atık su analizlerinde de kısıtlanmış 

kimyasallar rastlanmamaktadır.  Atık su analizleri bağımsız 

laboratuvarlarda ZDHC parametrelerine göre yapılmaktadır ve sonuçları 

buna göre kontrol edilmektedir.



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...
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Kalite olgusunun en temel boyutlarından biri zaman içerisindeki teknolojik ve yapısal değişikliklere ayak uydurmasıdır. En temel tanımını 
korurken, gelişen global dünyaya ayak uydurmayı başaran bir yapıya da bürünmüştür. Günümüzde kalite olgusu, sürdürülebilir gelişmenin 
önemli gizli aktörlerinden biri durumundadır. Bu sayımızda bazı temel kalite kavram ve tanımlarını hatırlayacağız. Buradaki yaklaşımları iş 
hayatınızda ve sosyal hayatınızda uygulamanız hem iş hem de yaşam kalitenize olumlu etki edecektir.

Kalite nedir?

Kalite, üzerinde en çok tartışılan kavramlardan biridir. Tanımlanması ile ilgili uzun yıllar boyunca pek çok farklı düşünür farklı fikirler ortaya 
sürmüştür. Literatürde en yaygın olarak bilinen tanımı, standartlara uygunluk veya şartnameye uygunluktur. Burada kast edilen 
“standart/şartname” bir “ürünü/hizmeti talep eden” tarafından tanımlanmış parametreleri ifade eder. Dolayısı ile, talep edenin talepleri ne kadar 
yüksek oranda karşılanırsa “kalite algısı” o derece yüksek olur. Burada standart ve şartnameleri oluşturan temel ise ürün/hizmeti bekleyen 
kişinin ihtiyaç/beklenti ve amaçları’dır. 

Yukarıdaki kısa tanımlardan çıkarak, kalite’nin genel bir tanımını yapmak istersek kişilerin ihtiyaç ve beklentilerini, amaçlarına uygun şekilde 
karşılayan ürün veya hizmetlerin yüksek kalite algısı oluşturacağını söyleyebiliriz.

Son Kullanıcı İçin Kalite

Son kullanıcı olarak kast edilen, aslında temel olarak bir ürün/hizmeti alan son kullanıcıdır. Yani mağazaya gidip bir gömlek alan, restorana 
gidip yemek siparişi veren kişi son kullanıcıdır. Bizler, son kullanıcı olarak genel olarak basit bir ürün/hizmet alımında (örneğin yemek alımında) 
standart veya şartname aramayız. Bu süreçlerin kurumlar ve yasal merciler tarafından yönetildiği ön kabulünü yaparız. Yani bir Restoran’ın, 
ilgili gerekleri yerine getirdiğini, hijyen kurallarına uyduğunu, vergi kaçırmadığını vs. kabul ederiz. Ancak mesela bir ev alırken standartlar ve 
şartlar bizim için de önemli hale gelir. Depreme dayanımını, oturma iznini vb. pek çok şartın karşılandığını alım sözleşmesinde görmek ve ilgili 
izinlerin de birer kopyasını bekleriz.

Son kullanıcı için kalite olgusunu basit bir örnek üzerinden inceleyelim.

İş çıkışı acıktığımız için bir fast food (hızlı yemek) restoranına gittiğimizde bir ihtiyaç (açlık) konusunda bazı 

beklentilerimiz (uygun maliyet, belirli lezzet seviyesinde) ve amaçlarımız (hızlı servis) olur. Eğer restoran bu üç 

konuda da bizim mutlu hissetmemizi sağlarsa, bizim için bu kaliteli bir süreç olur. Eğer herhangi birinde bir 

aksaklı yaşanırsa, mutluluk seviyemiz düşer ve kalite algımız da değişir. 

Uzun yılların öğrettiği tek şey ise, kalitenin sürekli gelişiminin beklendiği gerçeğidir. Kalite olgusu bu boyutu ile de sürekli değişim ve gelişim 

gösterir. Yani her zaman gittiğiniz restoranın size daha iyi hizmet/ürün sunması ile ilgili talepleriniz sürekli artmaktadır.

Erken Dönem Kalite Anlayışı

Kalite ile ilgili kayıtlar, MÖ 2150 yılına kadar uzanır. Ünlü Hammurabi Kanunları'nın 229. maddesinde şu ifadeler yer 
almaktadır: "Eğer bir inşaat ustası bir ev yapar ve yapılan ev yeterince sağlam olmayıp sahibinin üstüne çökerek 
ölümüne sebep olursa, o inşaat ustasının başı uçurulur."

Sanayileşme Dönemi Kalite Anlayışı

• 1920'lerda ilk kez süreçlerde kontrol şemaları kullanılmaya başlanmıştır. Walter A. Shewhart tarafından geliştirilen bu 
şemalar sayesinde, bir sürecin ne kalite çıktı ürettiği, ne denli güvenilir olduğu ve kontrol altında olup olmadığı anlaşılır 
hale gelmiştir.

• Çıktıların değil, bizzat sürecin kendisinin önemli olduğu; ancak 1950'lerden sonra Amerikalı kalite uzmanı William 
Edwards Deming tarafından öne sürülmüş ve bu görüş sonraki yüzyıllarda yaygınlık kazanarak benimsenmiştir.

Kalite olgusu hayatımızın her alanında olduğu gibi 
iş ortamı, iş yapımız şekli ile de yakından ilişkili.

Kalite İle İlgili

Kavram ve Tanımlar
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Bir firmanın ürettiği ürün/hizmet kalitesine pek çok faktör etki edebilir. Burada firmanın ürün/hizmeti ortaya çıkardığı süreçlerin tamamı 

müşteride oluşan “kalite algısı” açısından önemlidir.

Ürün veya hizmetin kalitesine etki eden iç ve dış faktörler şunlardır;

Firma içi faktörler;  Yönetim, insan gücü, çalışanların motivasyonu, malzeme, makine, üetim yöntemleri, ölçüm araç ve gereçleri.

Firma dışı faktörler; Tüketici özellikleri, pazarın yapısı, sermaye ve finansal kaynaklar.

İş Hayatında Kalite Olgusu

İş hayatı, kalite olgusunun yerleşmek istediği en temel noktadır. Son tüketici için verdiğimiz örnek, iş hayatımız için de geçerlidir. Çalıştığımız 

firmalardan milyonlarca giyim ürünü alan müşterilerimizin de “kalite” beklentisi gün geçtikçe artmaktadır. Dolayısı ile bu yöndeki talepleri de 

artış eğilimindedir.

Teknoloji

Kendi sektörümüzü dikkate aldığımızda müşteri sadece kendisine gelen ürün ve fiyatıyla ilgilenmiyor. Siparişi verdiği aşamadan, fatura vb. 

bilgilerin kendisine ulaştırılmasına, firmayı aradığından santralden itibaren ulaşmak istediği kişiye kadar geçen aşamalardan dahi bir kalite 

beklentisi oluşuyor. Dolayısı ile kalite üretim yapan bir firmada sadece belirli kişilerin değil, o fabrika adına çalışan her çalışanın, o fabrikaya 

ürün veren her tedarikçinin en önemli işi oluyor.

Toplam Kalite Yaklaşımı

Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı, müşteri beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden 

geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. İlk olarak Henry Ford tarafından kullanılmış ve 1926 yılında yayımladığı My 

Life and Work (Hayatım ve İşim) adlı kitabında yeni bir yönetim biçimi olarak tanımlanmıştır. Ancak o sıralarda rağbet görmeyen bu yönetim 

biçimi, Japonlar tarafından benimsenmeye başlamıştır.

 1950’li yıllara dek düşük kalite, sorunlu ürün imajına sahip Japon ürünleri, Toplam Kalite Yönetimi uygulamaları ile bugünkü yüksek kaliteli, 

sorunsuz ürün imajına kavuşmuştur.

W. Edwards Deming

Bugün kalite ile ilgili, Japon kalitesi ile ilgili duyduğumuz pek çok başarı hikayesinin arkasındaki 

Amerikalı mühendis Deming’tir. 1900 yılında doğan ve 1993 yılında hayatını kaybeden Deming kalite 

olgusu ile ilgili çalışmaları ile Dünya üzerinde önemli etkileri olan bir kişi olmuştur.

İşletmelerimiz gerek belgelendirme gerekse farklı müşteri taleplerine bağlı olarak dönem 

içinde denetlemelere girmeye devam etti. Covid 19 Salgını nedeni ile denetimlerin bir kısmı 

uzaktan denetim şeklinde sürerken bir kısmı da saha denetimi şeklinde gerçekleşti.

Son 4 ay içerisinde Boyahane işletmemiz Entegre Yönetim Sistemi kapsamında 

ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, ve  ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemi 

Denetimini başarı ile tamamladı. Denetim Bureau Veritas Firmasından Denetçiler Nilgün Ulusoy ve Duygu Hakan tarafından uzaktan denetim 

olarak gerçekleştirildi.

Bu denetim ile işletmemiz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı ile ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının 

son versiyonlarına geçiş sürecini tamamlamış oldu. 

Kasım ayında ise Higg Index 2019 verileri ile ilgili denetim, denetçi Okan Bulut tarafından saha denetimi şeklinde yapılarak, başarılı ile 

tamamlandı.

Denetimler Devam Ediyor
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İş güvenliği temelinde risk değerlendirmesi ile tehlike ve risklerin belirlenmesi, sonrasında da bunlara karşı tedbirlerin belirlenmesi ile 

ilgili çalışmalar yatar. Tedbir belirlemede en zayıf halka “insan” dolayısı ile “insani faktörler” dediğimiz konulardır. Bunlar risk 

değerlendirme sistematiği içinde “Tehlikeli Hareket ve Davranışlar” içinde gruplandırılır.

İş Güvenl�ğ�nde Önley�c� Yaklaşım Prens�b�
Olayların meydana gelmeden önlenmesine yönelik alınan tedbirler önleyici (proaktif) tedbirler olarak geçer. Risk değerlendirme 

sistemi de önleyici tedbirlere önem verir. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği “Madde 10 - Risk Kontrol Adımları” içerisinde 

alınacak bu tedbirleri kısaca şöyledir: 1) Tehlike veya tehlike kaynaklarının ortadan kaldırılması. 2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az 

tehlikeli olanla değiştirilmesi. 3) Riskler ile kaynağında mücadele edilmesi.

Bu 3 maddenin temel amacı “kişiden bağımsız” tedbirlerin alınmasına öncelik verilmesidir. Ancak “insani faktörler” alınan tüm tedbirlere rağmen iş 

kazalarının oluşmasında en önemli nedenlerden biri durumundadır.

Bizlerin dalgınlık, unutkanlık, dikkatsizlik gibi ifadelerle tanımladığımız bu insani faktörler ne yazık ki bazen kazaların en önemli nedeni olur. 

Ve çoğu zaman da önemli etkileri olan kazalara yol açar.

İş Kazalarında İnsan� Faktörler Nelerd�r?
• Kişisel koruyucu donanım kullanmama

• Talimatları uygulamama

• Takılı makine koruyucusunu çıkartarak çalışma

• Yetkisiz ve izinsiz olarak tehlikeli bölgede çalışmak

• Dalgınlık ve dikkatsizlik

• Tehlikeli hızla çalışmak

• İş disiplinine uymamak

• İşe uygun makine kullanmamak

• Ehil olmayan kişilerin makineleri kullanmaları

• Bilgisizlik, eğitimsizlik, tecrübesizlik gibi sebeplerle 

   çalışma şartlarındaki risklerden haberdar olmamak ve bu 

   nedenle  tehlikeye kayıtsız kalmak

B�l�yor musunuz?
Boyahane işletmemizde meydana gelen kazaların yaklaşık %60’ı insani faktörler kaynaklı kazalar.

Daha dikkatli, daha bilinçli çalışmış olsaydık her 10 kazadan 6’sını engelleyebilecektik.

R�sk önlemde en öneml� 2 yöntem ned�r?
Boyahane işletmemizde meydana gelen kazaların yaklaşık %60’ı insani faktörler kaynaklı kazalar.
Daha dikkatli, daha bilinçli çalışmış olsaydık her 10 kazadan 6’sını engelleyebilecektik.

Bu yöntemler insani faktörlere bağlı kolayların önlenmesinde en temel korumayı sağlar.

Ortadan Kaldırma Riskleri önlemede, en etkili ancak çoğu 

zaman en zor / maliyetli yöntem.

Tehlike kaynağı gürültülü makinenin daha 

az gürültülü olanı ile değiştirilmesi.

İkame yöntemler Etkili, görece yüksek maliyetli Aynı işin alternatif makine, yöntem ile 

yapılmasını sağlamak.

İş Güvenl�ğ�nde Tehl�kel� Hareket ve Davranışların 
(İnsan� Faktörler�n) Etk�s�



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.

Süreç Nasıl Devam Edecek

2020’nin beklenen ve belki de en güzel haberi aşı çalışmalarında sonuç alınmaya başlaması oldu. Bu sayıyı hazırladığımız süreçte Dünya 

genelinde en az 3 aşı için seri üretim ve sipariş süreçleri başladı. 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.

İSG Eğ�t�m ve Tatb�katlarımız Devam Ed�yor
Covid salgını nedeni ile salon eğitimlerine ara verdik. Ancak eğitim notlarının dağıtımı ile genel eğitimlerine verilmesine devam ediliyor.

Gene bu kapsamda tatbikatlarımız sosyal mesafe ve genel hijyen kurallarına göre sürdürülüyor. 2021 yılı için de muhtemel eğitim ve tatbikat 

planlarımız pandemi esasları dikkate alınarak planlanacak.

Cov�d 19 Tedb�rler� Devam Ed�yor

Çalışan Tems�lc�ler�m�z
Bu sayımızda Çalışan Temsilcilerimi yazı serimize başlıyoruz. 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.

B�l�yor musunuz?
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.

İpl�k İşletmes� Çalışan Tems�lc�ler�m�z
25 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimle çalışan temsilcisi seçilen 3 mesai arkadaşımız aşağıdaki gibidir.

Volkan Yeşilkazak

Ahmet Aydın

Sabri Cem Canlı

İplik Güvenlik Görevlisi

İplik Makine Bakımcı

Örgü Kalite Kontrolcü

Nasıl Önleyeceğ�z?
İnsani faktörlere karşı alınan temel tedbirlerin tamamı gene kişilere bağlıdır. Temel olarak uyguladığımız yöntemler ise aşağıdaki gibidir.

Nasıl Önleyeceğ�z?
İnsani faktörlere karşı alınan temel tedbirlerin tamamı gene kişilere bağlıdır. Temel olarak uyguladığımız yöntemler ise aşağıdaki gibidir.

a- Koruyucular
Makinelerde ve diğer tehlike kaynağı 
olan yerlerde koruyucu tedbirler alınır. 
Örneğin dönen parçaların olduğu yerde 
operatör dalgınlıkla koruyucu kapakları 
açtığında makine durur.

b- Uyarı Levhaları ve Boyamaları
Tehlike olan yerlerde kişileri uyarmak için 
uyarı levhaları kullanılır.
Uyarı levhalarının yanında gerek görülürse 
zemin/duvar ve ekipman boyamaları ile de 
kişilerin insani faktör kaynaklı kazaları karşı 
uyarılması sağlanır.

c- Farkındalık Uygulamaları
Eğitimler, duyurular, afişler, mesajlar gibi 
uygulamalarla çalışanlar insani 
faktörlerin yol açacağı kaza ve acil 
durumlara karşı farkındalıkları arttırılır.
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Bu yazımızda basit tasarruf ilkelerine bakacağız. Kış aylarında enerji harcamamızın büyük kısmını ısınma/ısıtma giderlerimiz oluşturur. Ancak 

bir kısmını da günlerin kısalması nedeni ile aydınlatma ihtiyacı arttığı için  aydınlatma amacıyla kullanırız. Isınma harcamalarında ise ısınmak 

için hangi enerji kaynağını kullandığımız önem kazanır. Kış aylarında ısıtma için kullandığımız elektrik enerjisi genelde elektrikli sobalar, klimalar 

gibi cihazlar tarafından kullanılır. Eğer merkezi ya da bireysel kalorifer sistemimiz varsa bu durumda da kömür/doğalgaz 

tüketimimiz söz konusudur. Enerji tüketimimize etki eden bir diğer kalem de sıcak su ihtiyacını nasıl karşıladığımız. 

Elektrikli, gazlı veya doğalgaz ile çalışan termosifonlar enerji tüketimimize etki eder.

Kış ayları ile beraber evlerimizde enerji tüketimi artıyor. Enerji tüketimi ile beraber faturalar da artıyor. 

Dolayısı ile hem faturaları azaltmak hem de çevre yükümüzü azaltmak için tasarruf zamanı.

• Isıtma sisteminizi yazları 1 derece artırmak, kışları ise 1 derece azaltmak %10’a yakın enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Bu nedenle 

özellikle elektrikli ısıtıcıları alırken termostatlı olanları tercih etmeniz uygun olacaktır.

• Ütünün termostatı kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlanmalı ve ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce ütü fişten çekilmedir.

• Duşta geçirdiğiniz süreyi ise 5 dakika olarak sınırlamaya çalışın.

• Perdeleri kapalı tutmayın. Gün boyunca perdelerinizi açık tutmak, evinizin ısı ve ışık ihtiyacını karşılayarak tasarruf etmenizi sağlar.

• Az kirli veya az miktardaki çamaşırlar ekonomik programda yıkanmalıdır.

• Ocakta yemeği pişirirken tencerenin kapağını açık bırakmayın. Yemeklerin ısınması daha uzun sürdüğü için daha fazla enerji harcamış 

olursunuz.

• Kettle kullanmanız gerektiğinde, içerisine ihtiyacınızdan fazla su doldurmayın. Sadece ihtiyacınız kadar su doldurarak tasarruf edebilirsiniz.

• Fırının kapağı sık sık açılıp kapatılmamalı veya uzun süre açık bırakılmamalı. Kapak her açıldığında içerideki ısı 10ºC azalır. Bunu dengelemek 

için fırın fazladan enerji harcar.

• Yeni bir buzdolabı alıyorsanız A + ve A +++ arasında enerji verimliliği derecesine sahip olmasına dikkat edin. Enerji verimliliği derecesi ne 

kadar yüksek olursa, buzdolabı o kadar az enerji tüketecektir Buzdolabının kapağını sık sık açmak ve uzun süre açık bırakmak daha fazla enerji 

tüketmesine neden olur.

	����������������������
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• Sıvıların ağızları kapatılarak, yiyecekler de saklama kabında buzdolabına konulmalı. Ağzı kapatılmamış sıvılar ve korunmamış yemekler 

saldıkları nem nedeniyle buzdolabının fazla enerji harcamasına neden olur.

• Buzdolabınızın sıcaklığını kış aylarına uygun şekilde yükseltebilirsiniz. Ayrıca eğer balkonunuz uygunsa dolaba girmesi şart olmayan içecek 

ve gıda malzemelerinizi balkonda muhafaza edebilirsiniz.

• Saçlar havlu ile iyice kurutulduktan sonra saç kurutma makinesi kullanılmalıdır. Saç kurutma fanı sıcaklık ayarını zorunlu olmadıkça düşük 

ayarda tutunuz. 

• Bulaşıklar için en verimli yıkama sıcaklığı 50°C olduğu için bulaşık makineleri bu sıcaklıkta kullanılmalıdır. Bulaşık makinesini tamamen 

dolmadan çalıştırmayın. Sadece birkaç parça yıkamanız gerekiyorsa; bir bulaşık kabının içinde elle yıkayarak tasarruf edebilirsiniz.
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İlk Siber Suç
Siber suç, en aktif ve en küresel suç biçimlerinden biridir. Sonuçta, internet 
herkes tarafından görülebilir ve görüntülenebilir. Elbette ki riskler de var. 
İnternete bağlı bir bilgisayar veya başka bir cihaz aracılığıyla suç işlemek 
tehlikelidir çünkü failin kimliğini bulmak zordur.

Siber suç, en aktif ve en küresel suç biçimlerinden biridir. Sonuçta, internet 
herkes tarafından görülebilir ve görüntülenebilir. Elbette ki riskler de var. 
İnternete bağlı bir bilgisayar veya başka bir cihaz aracılığıyla suç işlemek 
tehlikelidir çünkü failin kimliğini bulmak zordur.

Siber suç çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve sürekli gelişmeye devam eder. Güvenlik yazılımı şirketleri bu nedenle insanları daha iyi 

korumanın yollarını sürekli olarak arıyorlar. Her zaman tetikte olmak ve güvenlik yazılımı veya VPN servisi kullanmak, kendinizi siber 

suçlulara karşı korumak için çok önemlidir. Ek olarak, bu güvenlik önlemleri internette gezinmeyi yalnızca daha güvenli değil, aynı 

zamanda daha eğlenceli hale getirmelidir!

1970’lerin başında, suçlular düzenli olarak telefon hatları aracılığıyla suç işlediler. Failler Phreakers olarak adlandırıldı ve Amerika’daki 

telefon sisteminin belirli tonlar temelinde çalıştığını keşfetti. Ücretsiz arama yapmak için bu tonları taklit edeceklerdi.

Siber suç çeşitli şekillerde ortaya çıkar ve sürekli gelişmeye devam eder. Güvenlik yazılımı şirketleri bu nedenle insanları daha iyi 

korumanın yollarını sürekli olarak arıyorlar. Her zaman tetikte olmak ve güvenlik yazılımı veya VPN servisi kullanmak, kendinizi siber 

suçlulara karşı korumak için çok önemlidir. Ek olarak, bu güvenlik önlemleri internette gezinmeyi yalnızca daha güvenli değil, aynı 

zamanda daha eğlenceli hale getirmelidir!

1970’lerin başında, suçlular düzenli olarak telefon hatları aracılığıyla suç işlediler. Failler Phreakers olarak adlandırıldı ve Amerika’daki 

telefon sisteminin belirli tonlar temelinde çalıştığını keşfetti. Ücretsiz arama yapmak için bu tonları taklit edeceklerdi.

John Draper, üzerinde günlük olarak çalışan tanınmış bir Phreaker’dı; Amerika’yı minibüsünde gezdi ve ücretsiz arama yapmak 

için umumi telefon sistemlerini kullandı. Steve Jobs ve Steve Wozniak bu adamdan ilham aldı ve hatta ona katıldı. Elbette hepsi 

doğru yolda sona erdi: Steve Jobs ve Wozniak , tanınmış bilgisayar şirketi Apple‘ı kurdu. Aslında, 1980’lere kadar gerçek bir 

siber suç yoktu. Bir kişi, kişisel verileri ve bilgileri bulmak, kopyalamak veya işlemek için başka bir kişinin bilgisayarını hackledi. 

Siber suçtan suçlu bulunan ilk kişi, Kaptan Zap olarak da bilinen ve aynı zamanda 1981 yılında gerçekleşen Ian Murphy idi.

Çoğu bilgisayar korsanları diğerlerinden para çalmayı amaçlasa da, farklı bilgisayar korsanları arasında açık bir ayrım vardır. 

Daha net bir resme sahip olmak için genel bir bakış önemlidir:

1. Para çalmak isteyen hackerlar

2. Genel bir mesaj vermek isteyen bilgisayar korsanları. Bu, örneğin, bir bankayı hackleyerek, yalnızca o bankanın güvenlik 

sisteminde hata ve sızıntı olduğunu kanıtlamak için gerçekleşir.

3. Bilgisayar korsanları hackleyen ve eğlence amaçlı sistemlere sızan hackerlar.

John Draper, üzerinde günlük olarak çalışan tanınmış bir Phreaker’dı; Amerika’yı minibüsünde gezdi ve ücretsiz arama yapmak 

için umumi telefon sistemlerini kullandı. Steve Jobs ve Steve Wozniak bu adamdan ilham aldı ve hatta ona katıldı. Elbette hepsi 

doğru yolda sona erdi: Steve Jobs ve Wozniak , tanınmış bilgisayar şirketi Apple‘ı kurdu. Aslında, 1980’lere kadar gerçek bir 

siber suç yoktu. Bir kişi, kişisel verileri ve bilgileri bulmak, kopyalamak veya işlemek için başka bir kişinin bilgisayarını hackledi. 

Siber suçtan suçlu bulunan ilk kişi, Kaptan Zap olarak da bilinen ve aynı zamanda 1981 yılında gerçekleşen Ian Murphy idi.

Çoğu bilgisayar korsanları diğerlerinden para çalmayı amaçlasa da, farklı bilgisayar korsanları arasında açık bir ayrım vardır. 

Daha net bir resme sahip olmak için genel bir bakış önemlidir:

1. Para çalmak isteyen hackerlar

2. Genel bir mesaj vermek isteyen bilgisayar korsanları. Bu, örneğin, bir bankayı hackleyerek, yalnızca o bankanın güvenlik 

sisteminde hata ve sızıntı olduğunu kanıtlamak için gerçekleşir.

3. Bilgisayar korsanları hackleyen ve eğlence amaçlı sistemlere sızan hackerlar.

Hazırlayan: Mehmet BAYLAV
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Bilgi güvenliğine yönelik belli başlı tehditleri Şekilde de gösterildiği gibi aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.Bilgi güvenliğine yönelik belli başlı tehditleri Şekilde de gösterildiği gibi aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz.

Aslında, çevrimiçi olarak daha güvenli olmak için neler yapabileceğinize dair ipuçlarımdan bazıları sağduyulu olmaktan öteye gidemez. 

Çevrimiçi yaşamınızda daha güvenli olmanız için bu 7 ipucu sizi daha güvende tutmanıza yardımcı olacaktır.

Aslında, çevrimiçi olarak daha güvenli olmak için neler yapabileceğinize dair ipuçlarımdan bazıları sağduyulu olmaktan öteye gidemez. 

Çevrimiçi yaşamınızda daha güvenli olmanız için bu 7 ipucu sizi daha güvende tutmanıza yardımcı olacaktır.

• Çalışma sonunda kağıt ortamında yada elektronik cihazlar üzerinde tutulan “gizli yada çok gizli” bilgiler güvenlikli ortamlarda 

(çelik kasa, kilitli güvenli ortamlar vb) saklanmalı, 

• Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen bilgiler kağıt öğütücü, disk/disket kıyıcı, yakma vb 

metotlarla imha edilmeli, bilginin geri dönüşümü ya da yeniden kullanılabilir hale geçmesinin önüne geçilmelidir, 

• Her türlü haberleşmede kullanılan cihazlar (telefon, faks, fotokopi makineleri) başı boş yetkisiz erişimlere açık bir şekilde 

konumlandırılmamalı, bu cihazlar üzerinde bilgi ve belge bırakılmamalıdır, 

• Her türlü bilgiler, şifreler, anahtarlar ve bilginin sunulduğu sistemler, ana makineler(server), pc’ler vb. cihazlar yetkisiz kişilerin 

erişebileceği şifresiz ve korumasız bir şekilde başıboş bırakılmamalı, 

Hassas bilgiler her türü yağmur, sel, yangına karşı korunaklı yerlerde saklanmalı.

• Çalışma sonunda kağıt ortamında yada elektronik cihazlar üzerinde tutulan “gizli yada çok gizli” bilgiler güvenlikli ortamlarda 

(çelik kasa, kilitli güvenli ortamlar vb) saklanmalı, 

• Kullanım ömrü sona eren, artık ihtiyaç duyulmadığına karar verilen bilgiler kağıt öğütücü, disk/disket kıyıcı, yakma vb 

metotlarla imha edilmeli, bilginin geri dönüşümü ya da yeniden kullanılabilir hale geçmesinin önüne geçilmelidir, 

• Her türlü haberleşmede kullanılan cihazlar (telefon, faks, fotokopi makineleri) başı boş yetkisiz erişimlere açık bir şekilde 

konumlandırılmamalı, bu cihazlar üzerinde bilgi ve belge bırakılmamalıdır, 

• Her türlü bilgiler, şifreler, anahtarlar ve bilginin sunulduğu sistemler, ana makineler(server), pc’ler vb. cihazlar yetkisiz kişilerin 

erişebileceği şifresiz ve korumasız bir şekilde başıboş bırakılmamalı, 

Hassas bilgiler her türü yağmur, sel, yangına karşı korunaklı yerlerde saklanmalı.

7 Basit Yöntem İle Online Bilgilerinizi Koruyun7 Basit Yöntem İle Online Bilgilerinizi Koruyun

Bilgi Güvenliği FarkındalığıBilgi Güvenliği Farkındalığı

Belli Başlı Temiz Masa Kuralları; Belli Başlı Temiz Masa Kuralları; 

Büyük bir alışveriş veya finans sitesi veri ihlali yaşıyorsa, şifrenizi değiştirmek, yeni bir kredi kartı almak ve 

kredinizi dondurmak dışında bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. 

Ancak eve daha fazla yaklaşan birçok güvenlik sorunu var. Fidye ödeyene kadar; fidye yazılımı bilgisayarınızı etkili 

bir şekilde örter. Veri çalan bir Truva atı tüm güvenli girişlerinizi kaldırabilir. Neyse ki, bu yerel sorunlara karşı 

savunmak için yapabileceğiniz birçok şey var.  Cihazlarınızı, çevrimiçi kimliğinizi ve etkinliklerinizi daha güvenli hale 

getirmek gerçekten çok fazla çaba sarf etmiyor. 

Büyük bir alışveriş veya finans sitesi veri ihlali yaşıyorsa, şifrenizi değiştirmek, yeni bir kredi kartı almak ve 

kredinizi dondurmak dışında bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yoktur. 

Ancak eve daha fazla yaklaşan birçok güvenlik sorunu var. Fidye ödeyene kadar; fidye yazılımı bilgisayarınızı etkili 

bir şekilde örter. Veri çalan bir Truva atı tüm güvenli girişlerinizi kaldırabilir. Neyse ki, bu yerel sorunlara karşı 

savunmak için yapabileceğiniz birçok şey var.  Cihazlarınızı, çevrimiçi kimliğinizi ve etkinliklerinizi daha güvenli hale 

getirmek gerçekten çok fazla çaba sarf etmiyor. 

1. Bir Antivirüs Yükleyin ve Güncel Tutun

2. Her Giriş için Eşsiz Şifreler Kullan

3. İki Faktörlü Kimlik Doğrulama Kullanın

4. Önbelleğinizi Temizleyin

5. Tarayıcılarda ‘Şifreyi Kaydet’ Özelliğini Kapatın

6. Tıkladığınız Yerlere Dikkat Edin

7. Sosyal Medya Gizliliğinizi Koruyun

1

2

3

4

5

Doğal tehditler; 

Zararlı yazılımlar

Sosyal mühendislik  

Güvenlik açıkları ve Fiziksel Güvenlik  

Korsanlar ve Erişim 

Zararlı Yazılımlar

Korsan & ErişimDoğal Tehditler

Sosyal Mühendislik

Güvenlik Açıkları
(Şifre)
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İşte Google 2020 yılında dünya genelinde belli başlı konulardaki 

aramaları yayınladı. Ülke ülke kıyaslamalar her ülkenin sosyo 

ekonomik yapısından, yaş aralığına, kültür ve turizm alanına dek pek 

çok bilgi edinilmesini de sağlıyor. Yerel ve dünya çapında 

satış/pazarlama yapan firmaların da kullandıkları bu verilere gelin 

kısaca bakalım. 

2020’de Google İle Ne Aradık?

Internet hızları ve internete ulaşan cihazların sayısı artınca, 

kullandığımız sosyal medya yazılım ve uygulamaları da arttı. Bunun 

sonucunda yediden yetmişe hemen herkes internete girer ve bir iz 

bırakır konuma geldi.

Google dünya genelinde özellikle bilgi arama konusunda öncü 

durumunda. “Google’lamak” terimi bile pek çok yerde günlük 

kullanımın bir parçası olmuş durumda.

1. EBA

2. Dolak Kaç TL

3. Corona Virüsü

4. Deprem

5. Zoom

ARAMALAR

1. Sadakatsız

2. Mucize Doktor

3. Masumlar Apt.

4. Sen Çal Kapımı

5. Alev Alev

DİZİ

1. Fahrettin Koca

2. Berat Albayrak

3. Ebru Şallı

4. Ellen Page

5. Alaattin Çakıcı

İSİMLER

1. Kobe Bryant

2. Pınar Gültekin

3. Nur Yerlitaş

5. Aytaç Yalman

6. Aleyna Çakır

KAYBETTİKLERİMİZ

1. HES Kodu

2. Zoom Programı

3. 1000 tl. Yrd. Bşv.

4. Uzaktan Eğitim

5. Bağışıklık Sist.

NASIL

1. Ekmek

2. Pide

3. Aşure

4. Çökertme Kebabı

5. Ramazan Pidesi

TARİF
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Dünya genelinde en çok aranan kelime “Coronavirus” olmuş. Kobe Bryant Dünyada da en çok aranan hayatını kaybetmiş ünlü olmuş. 

Tariflerde ise ilginç bir durum var, Türkiye’de en çok aranan “ekmek” tarifi, Dünya sıralamasında da Türkçe hali ile ikinci sırada. Tarifler 

arasında ise Dünya genelinde “ekşi mayalı ekmek” birinci sırada. Özetle, salgın hastalık sürecinde evine kapanan hemen her dünya 

vatandaşı ekmek yapma telaşına düşmüş gözüküyor. Dünya genelindeki arama trendlerinde ise aşağıdaki ilginç bilgiler var.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:  https://trends.google.com/trends/yis/2020/GLOBAL/

Dünyada En Çok Arananlar
Türkiye ile paralel olarak dünyayı etkileyen veya dünya genelinin farkında olduğu konular hemen hemen aynı. 

Haziran 2020’de “nasıl ırkçılık karşıtı 

olunur?” sorusu “nasıl milyoner 

olunur?” sorusundan fazla arandı. 

Aramanın popüler olmasının nedeni 

George Floyd olarak gösteriliyor.

İletişim kategorisinde 

değerlendirilen sorularda ise 

dünya genelinde ilginç bir 

popüler sorumuz oldu 2020’de: 

“ıstakozlar nasıl iletişim kurar?”

2020 yılında “iklim değişikliği 

nasıl durdurulur?” sorusu 

önceki yıllardan çok daha fazla 

arandı

Türkiye’de ise meslekler 

alanında ise en sık yapılan 

arama “nasıl öğretmen olunur?” 

sorusuydu.
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Bölüm/Görev

Doğum Tarihi 

Medeni Hali

Eğitim

Yabancı Dil 

İş Tecrübesi 

:  ÜRETİM PLANLAMA

:  12.10.1978

:  EVLİ 

:  TEKSTİL MÜHENDİSİ

:  İNGİLİZCE

:  21 YIL

Fobileri:
Yükseklik korkusu, fare.

Hobileri:
Yüzmek, yürüyüş yapmak, kitap okumak, film 

izlemek, yeni yerler keşfetmek.

Neden Denizli?
Memleketim Olduğu İçin 

Neden Tekstil?
1995 yılında gözde mesleklerden birisi olduğu 

için Tekstil Mühendisliğini tercih ettim.

Neden Deniz Tekstil?
Kariyer hedeflerimde penye üzerine bir 

işletmede çalışmak vardı. Deniz Tekstil o 

dönemde kariyer anlamında kendimi 

geliştirebileceğim ve birlikte büyüyebileceğim 

bir şirketti.

Renk

Müzik Türü

Yemek

İçecek

: Beyaz

: Pop

: İskender, Sarma

: Türk Kahvesi

EN SEVDİĞİEN SEVDİĞİ

EN SON
Okuduğu Kitap
İzlediği Film

: Uçurtma Avcısı
: Aşk Tesadüfleri Sever

En çok görmek istediği yer:
Fransa
Denizlide en sık gittiği yer:
Köz
Tuttuğu takım:
Tabiki De Galatasaray
Tekstil olmasa yapmak isteyeceği 
meslek:
Matematik Öğretmenliği



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.

Engin Acar
Erol Kılıçer 
Mehmet Soyel

Boyahane

Boyahane

Konfeksiyon

09.11.20

04.12.20

31.08.20

Konfeksiyon

Konfeksiyon

Konfeksiyon

Konfeksiyon

İplik

Konfeksiyon

Tekin Özkan
Tanju Sevinç
Doğan Karataş

14.09.20

24.10.20

25.10.20

23.11.20

11.11.20

Yunus İpek
Onur Selçuk
Bayram Turan

Çocuğu Olan Çalışanlarımız

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

İlkay Karataş Ali Altıntaş Hasan Gültekin Hafize Gürel

Evlenen Çalışanlarımız

Muhasebe Bölümü
BÖLÜMLERİMİZİ TANIYALIM

Birçok kişi muhasebe kavramına aşinadır, fakat içerik ve 
işleyiş olarak muhasebenin ne yaptığı konusunda bilgi 
sahibi değildir. Muhasebe, ticari işletmeler için olmazsa 
olmaz bir konudur. İşletme, hangi büyüklükte olursa olsun muhasebe kaydı tutmak zorundadır ve işletme ölçeği büyüdükçe 
sorumlulukları da artmaktadır. Bu sebeple, muhasebe ve muhasebe departmanı hakkında sizlere bilgi sunalım istedik..

Muhasebe Nedir?

Muhasebe; ticari faaliyette bulunan bir işletmenin tüm günlük finansal hareketlerini belgeler, sınıflandırır, kaydeder, özetleyerek ve 
raporlayarak sorumlu olan kişilere ya da kurumlara sistemli bilgiler sunar.

Muhasebe kavramı, tüm kurumsal oluşumları etkileyen bir öneme sahiptir. Muhasebe kavramına basit anlamda baktığınızda, kısaca hesap 
tutmak olarak algılayabiliriz. Çekirdek  aileden, kurumsal bir firmaya kadar her oluşumun ihtiyaç duyduğu bu kavram, kurumsal yapılarda 
çok daha karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Bu yüzden; küçük, orta ya da büyük ölçekli şirketlerin tümünde muhasebe ile ilgilenen bir 
departman mutlaka bulunur.

Muhasebe bilgi ve kontrol mekanizması halinde işler. İşletmelerin yapısına uygun olarak farklılıklar içerebilir. Küçük ölçekli işletmelerde gelir 
ve gider takibi yapmak, borç ve alacak kontrolü ile vergi takibi yeterli olurken, büyük ölçekli işletmeler için raporlama ve analiz gibi çok daha 
kapsamlı bir takip mekanizması olması gerekir. Muhasebe sistemlerini tam anlamıyla kuramayan işletmeler; ürün maliyetlerini belirlemekte 
zorlanır, finansal tabloları hazırlayamaz, gelir, gider hesabı ve kârlılık analizleri yapamazlar.

Muhasebe; işletmenin hedefine giden yolda yardımcı bir rol üstlenen bölümdür. Muhasebe, işletmelerde yönetimin gözü kulağıdır.

Deniz Tekstil Muhasebe Bölümü

Firmamızın muhasebe departmanı; 1994 yılında şirketimizin faaliyete başlamasıyla oluşturulmuştur. Yıllar içerisinde firmamızın gelişimine 
ve artan kapasiteye bağlı olarak, şuan departmanımız 1 sorumlu 5 muhasebe çalışanı olarak görevine en iyi şekilde devam etmektedir. 

Baltalı Grup bünyesindeki; Deniz Tekstil, Alper İç ve Dış Ticaret, Royal Ev Tekstil, Kuzey Deniz Gayrimenkul, Salbakos Enerji, Batı Ege Tarım, 
Salbakos Heraklia Otel, Atadeniz Sigorta  firmalarımızın bütün muhasebe takibi ve işleyişi departmanımızın sorumluluğundadır.

Firmamızın üretim aşamasındaki tüm ham madde, yardımcı malzeme, bakım onarım gibi yurt içi ve yurt dışı alışlarının ve her türlü yurt içi, 
yurt dışı mamül satışlarının fatura ve ödeme süreçlerini yürütmek. Müşteri, satıcı ve diğer cari hesapların düzgün ve doğru bir şekilde 
tutulmasını sağlamak. Departman olarak, mesleki ve kamu kuruluşları nezdinde firmamızı temsil etmek, yazışmaları ve ilişkileri yürütmek, 
yasal yükümlülükleri yerine getirmek, vergisel boyutta ilgili beyanname ve belgeleri süre ve nizami olarak sunmak. Her türlü mali işlemlerin 
mevzuata uygun şekilde yapılmasını sağlamaktayız.

Muhasebenin önemi sadece işletme içine kattıkları ile kalmayıp, firma dışındaki müşteriden, gerekli kurum ve kuruluşlara da firmamızı daha 
iyi ve doğru tanıtabilmek, firmamızı anlatabilmek adına sağlıklı güvenilir raporlar sunmaktır. 





Palyaço karakteriyle yüzümüzü güldüren, melon şapkalı Şarlo'ya can veren 

Charlie Chaplin'in hayat hikayesini sayfalarımıza taşıdık.

Sessiz filmlerin sessiz kahramanının hayatı zorlukların ve dönemin koşulları 
altında geçiyor.
16 Nisan 1889'da Londra'da doğduğunda ailesinin ona verdiği isim, Charlie Spencer Chaplin'di. 

Başkentin alt tabakalarındaki East Lane, Wolwart'da sefalet ve yoksulluğun ortasına doğmuştu ve 

burada büyüyecekti.

Charlie'yi zor bir hayat bekliyordu. Anne ve babası müzikhollerde ve tiyatrolarda çalışan profesyonel 

sanatçılardı. Ancak bu sanatçı çiftin evlilikleri çok uzun süremedi. Ayrıldıklarında Charlie henüz çok 

küçüktü. Bu ayrılıktan sonra Charlie, annesi ve üvey abisi Sydney ile Londra'nın nefesi kokan 

semtlerinde büyüdü. Sahne adı Lily Harley olan annesiyle birlikte ilk kez sahnede dans edip şarkı 

söylediğinde henüz 5 yaşındaydı ve hayatın eğlenceli yanını o gün sahnede annesinin yanında 

görmüştü. Sesi ve dansı ile para kazanan annesi bir süre sonra sesini kaybetti. Maddi durumları gün 

geçtikçe kötüye gidince, anne Lily'nin psikolojisi bu duruma daha fazla dayanamadı ve bir kliniğe 

yatırıldı. Charlie'nin hayatının zorlukları işte asıl şimdi başlıyordu.
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Charlie Babasının Yanına Taşınıyor
Annesinin kliniğe yatırılmasından sonra Charlie babasının yanına gönderilmişti. Ancak bir sorun vardı. Babası Charles, hiçbir zaman 

onunla ilgilenmedi. Sürekli alkol tüketiyor, metresiyle yaşıyor ve babalığın sorumluluğundan çok uzakta kalıyordu. Bu hal ve gidişat 

haliyle çok uzun sürmedi ve Charles, 1901'de alkol komasına girerek hayatını kaybetti. Baba Charles'in ölümü ile Charlie ve Sydney 

bakımevlerinde ve nihayetinde sokaklarda yaşamaya başladı.

Charlie ve Sydney'in Zorlu Hayatı
Zorlu hayat koşulları sebebiyle Charlie ve Sydney sadece bir dönem okula gidebildi. Hatta bir süre ayrı bakımevlerinde kaldılar, ki bu 

süreç Charlie'nin hayatında derin yaralar bırakmış anılarla doludur. Okula gidemeyen ve yaşamlarını devam ettirmek zorunda olan 

Charlie ve Sydney de anne ve babasının izinden giderek tiyatro ve müzikhollerde çalışmaya başladılar. 

Charlie tek başına ilk sahne deneyimini yaşadığında 9 yaşında bir çocuktu. “The Eight Lancashire Lads” dans topluluğuyla sahnedeydi. 

14 yaşına geldiğinde de “Jim: A Romance of Cockayne” isimli oyunda rol almıştı ancak başarılı olmadı ve gösterimi sadece 2 hafta 

sürdü. Charlie aynı yıl Sherlock Holmes adlı topluluğa katıldı ve onlarla  turnelere çıkmaya başladı.

Gezici Kumpanyalardan Sinemaya Adım Adım

Charlie birkaç yıl turnelere çıktıktan sonra, abisinin ünlü gezici kumpanya Fred Karno'ya katıldığını duydu. Ani bir kararla onun yanına 

gitti. Belki farkında değildi ama bir ailenin özlemini çekiyordu ve kan bağı olan tek kişi de Sydney'di. Bu kumpanya ile Amerika'da yaptığı 

turneler sırasında Amerikalı ünlü yönetmen Mack Sennett tarafından fark edildi ve 1913'te Keystone Stüdyoları ile anlaşma yaptı.

BAŞARI HİKAYELERİ28
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1914'te Henry Lehrman yönetmenliğinde ''Making a Living'' adlı tek makaralık filmle sinemaya ilk adımını attı. Mack Sennett sık sık doğaçlama 

yapan Charlie'nin yeteneğine artık tam anlamıyla ikna olmuştu. Charlie kamera önünde göz dolduruyordu. Charlie, Keystone ile çalıştığı bir sene 

içinde oynadığı 35 filmle şöhret basamaklarını hızla tırmandı.

Melon Şapkalı Şarlo

Charlie ne kadar çok filmde oynamış olsa da en özeli "Kid Auto Races at Venice" olmuştur. Çünkü Charlie 11 dakikalık bu kısa filmde melon 

şapkasını takmış, bastonunu eline almış, dar ceketi, bol pantolonu ve büyük ayakkabılarıyla gerçekleştirdiği penguen yürüyüşüyle ilk kez Şarlo 

(Charlo) olarak görünmüştü. Bu filmden sonra artık dünya’nın tanımaya başladığı ve halen bir ikon olan tarzı ile artık herkes için Şarlo idi.

Charlie Chaplin Yapım Şirketi Kurdu

Charlie 1918'de kendi film şirketini kurdu ve birçok başarılı yapıma imza attı. Sessiz filmler çekme konusunda hep ısrarcı oldu. Çünkü hep 

savunduğu gibi, konuşsaydı onu yalnızca İngilizce bilenler anlayacaktı. Oysa dünya Amerika'dan ibaret değildi.

Oscar Alan ''Charlie Chaplin''

Filmlerde politik görüşünü belli etmekten geri durmadı ve Amerika'nın tepkisiyle 

karşılaştı. Artık Amerika'nın istemediği adam ilan edilmişti. Evlilikleri ve vergi 

borçlarıyla karalanmaya çalışılan Charlie, tüm bunlara katlanmak istemedi ve 1953'de 

ülkesini terk edip eşiyle birlikte İsviçre'ye yerleşti. Kovulur gibi ayrıldığı Amerika'ya 

1972'de Oscar almak için geri döndü. Amerika bir zamanlar yok saydığı adamı,  Onur 

Oscar’ı vererek şimdi ayakta alkışlıyordu.

Ölümü 

Charlie 25 Aralık 1977'de uykusundayken hayata veda etti. Çocukluğunu, anne - baba 

sözcüğünün karşılığını kalbinden alan hayat, ondan belki de başarılı yetişkinlik ve 

huzurlu bir son ile özür dilemişti.

Chaplin’in Mezarı ve Chaplin’s World Müzesi

İsviçre’de Corsier-sur-Vevey bölgesinde. 1991’de vefat eden son eşi Oona aynı 

mezarlıkta. Bugün yaşadıkları ev müze olarak gezilebiliyor. 

Neden Sessiz Sinema?

Chaplin’in ilk filmleri çekildiğinde sinema “sessiz sinema” idi. Ses henüz filme 

aktarılamıyordu. 

Sesli sinemanın ilk örneği 1927 yılındaki “The Jazz Singer / Jazz Şarkıcısı” idi. 

Chaplin ise kendisini şöhrete taşıyan ve simgesi haline geldiği “sessiz 

sinema”nın ateşli savunucularından oldu. Sessiz filmlerin evrensel bir dili ifade 

ettiğini, sesli filmlerin ise sadece belirli dillerin temsilini sağlayacağını 

savunmuştu.

1940’ta çektiği Büyük Diktatör filminde ise Hitler’i canlandırırken ilk defa sesli 

sinema eseri üretmiştir.

Pandomim
Chaplin’in sinemasındaki temel öge aslında pandomim sanatıdır. Pandomim/Pantomim sanatının kökeni ile ilgili pek çok 

hikaye vardır. Eski romalılar zamanında, maske takmış bir aktör bir dilsiz gibi, hiç konuşmaksızın, anlatmak, canlandırmak 

istediği şeyi ifade eden hareketlerle gösteriler verirdi. Bunun sebeplerinden bazıları yöneticilerin eleştiri yapılan gösterilere 

izin vermemesi olarak gösterilir. Sanatçılar da eleştirilerini söz içermeyen mimik ve vücut hareketleri ile anlatır.
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Beyaz Zambaklar Ülkes�nde
Eski bir papaz, ayrıca yayıncı ve gazeteci olan Grigoriy Petrov, Finlandiya'ya 

ve Johan Wilhelm Snelman'a adadığı bu ölümsüz eserini, başka ülkelere 

ama özellikle Rusya'ya örnek teşkil etsin diye kaleme almıştır. Sonuçta 

yoksul, kurak ve az nüfuslu Finlandiya "hayat yaratıcıları" olarak adlandırılan 

yurttaşlarının el ele vermesiyle adeta küllerinden doğmuş; din, dil, ırk, 

eğitim, aile hayatı ve yönetim gibi konularda son sürat gelişmiş ve bu 

sayede diğer bütün ülkeleri geride bırakmayı başarmıştır. 

Asıl Petrov'un ölümünden sonra yankı bulan Beyaz Zambaklar Ülkesinde, 

özellikle Bulgaristan'da ve Türkiye'de sayısız baskı yapmıştır, öyle ki 

okumaya başladığı andan itibaren kitaba hayran kalan Mustafa Kemal 

Atatürk bu ölümsüz eserin okulların müfredatına konmasını istemiştir.

İsveç'in hâkimiyetinden çıkarak görece daha ılıman Rus egemenliği altına 

giren Finlandiya halkının omuz omuza vererek kendi ulusal kimliklerini 

bulmaya çalışmalarına tanık olacak ve bu halkın, ülkesini daha ileriye 

taşıyacak nitelikte yeniliklere imza atan şahsiyetleriyle tanışacaksınız.

Grigoriy Spiridonoviç Petrov

1866 yılında, Petersbug’a bağlı Yamburg kasabasında dünyaya geldi. Orta 

sınıf bir aileye sahip olan Petrov, eğitimine Narva Lisesi’nde başladı. Ailesi 

ile Petersburg’a yerleştikten sonra eğitimine ruhban okulunda devam etti. 

1891 yılında ilahiyat akademisini bitirerek papaz oldu. Papazlık mesleği 

yerine eğitmen olarak devam etmeyi seçti. Başlarda Petersburg’daki birkaç 

lisede konferans verdi. Sahip olduğu hitap yeteneği, konuşması ve açık 

fikirleriyle halkı etkiledi ve adı tüm başkentte duyulmaya başladı. Hatta 

başkentle sınırlı kalmayarak, kilisenin kulağına kadar gitti. Kilise, Petrov’un 

alışılmışın dışında ve farklı vaazlarında hoşnut değildi. 1903 yılında verdiği 

konferanslara özel sansür getirildi. Bunun üzerine Petrov, bütün eğitim 

kurumlarındaki ve kilisedeki görevinden ayrılarak çalışmalarına devam etti. 

1908 yılında papazlık ünvanı kilise tarafından elinden alındı.

1898 yılında ilk kitabı olan “Hayatın Temeli Olarak Kutsal Kitaplar” 

yayınlandı. Maksim Gorki bu kitap ile ilgili olan hayranlığını Çehov’a yazdığı 

mektuplarda dile getirmiştir. Bu kitabı yazdıktan sonra kilise onu rahat 

bırakmamış ve 1907 yılında 3 aylığına sürgüne göndermiştir. Bu baskılar 

devam etmesi üzerine Petrov 1908 yılında sürekli yer değiştirmek 

durumunda kalmış, bu süre boyunca Finlandiya’nın her yerini gezmiştir. 

Orada çeşitli konferanslar vermiş, halkın bu çalışmalarına hayran kalmış ve 

Beyaz Zambaklar Ülkesi kitabını yazmaya karar vermiştir. 1923 yılında 

tamamlanmasının hemen ardından Sırpça çevirisi yayınlanmıştır. Bulgarca 

baskısı için yapılan çalışmalar sırasında Petrov ağır bir hastalığa 

yakalanmıştır. Fransa’da tedavi için yattığı klinikte 18 Haziran 1925 günü 

hayata gözlerini yummuştur.

Ebat : 13.5 x 19.5 cm
Kağıt Tipi : Kitap Kağıdı
Son Baskı Yılı : Eylül 2019
Dil : Türkçe
Kapak: Ciltsiz
Sayfa Sayısı : 239
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Hatasıyla Sevabıyla
Nejat Alp 1952 yılında doğdu. İlk entsrümanı bass gitarla 

profesyonel müzik hayatına 1969’da başladı. 1977 

yılında ilk albümü “Mavi Boncuk” yayınlandı. Hatsıyla 

Sevabıyla ise 2013te yayınladığı son albümü “Can-ı 

Gönülden” sonraki ilk albümü oluyor.

1.Atsana Gitsin

2.Unut Unuttuğu Yerde

3.Veda Edip Gitseydin

4.Vurduğun Yerde

5.Yalnızlık Koyunda

6.Kerpiç Kerpiç Üstüne

7.Bodrumu Bana Bırakın

8.Kürdili Hicazkar Saz Semaisi / Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmiş / 

Her Tel Saçın Bir Ter Dudağın

Yönetmen  : Michael Noer

Oyuncular  : Charlie Hunnam, Rami Malek, Eve Hewson

Ülke    : ABD
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Papillon, gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanıyor. Haksız yere cinayetten 

hüküm giymiş olan Henri 'Papillon' Charriere, küçük suçlara bulaşmış olan bir 

adamdır. Ancak aldığı bu haksız ceza sebebiyle Fransa’nın kötü ünüyle tanınmış 

Şeytan Adası’ndaki yüksek güvenlikli hapishaneye sevk edilir. Hapishanede Louis 

Dega ile tanışır. Zengin fakat savunmasız bir adam olan Dega, koruma karşılığında 

arkadaşının hapishane kaçışını finanse etmeyi kabul eder. İkili arasında ilginç bir 

arkadaşlık başlar ve ikili bir firar planlamaya girişirler...

Dustin Hoffman ve Steve McQueen’in başrollerini üstlendiği 1973 yapımı aynı isimli 

filmin yeniden uyarlaması olan yapımın başrollerini Charlie Hunnam ve Rami Malek 

üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Danimarkalı Michael Noer'in oturduğu filmin 

kadrosunda Eve Hewson, Roland Møller, Michael Socha, Christopher Fairbank, Brian 

Vernel ve Ian Beattie gibi isimler yer alıyor.

Yaşanmış gerçek bir hikayeden beyaz perdeye aktarılmış, şiddetle önereceğimiz efsane bir film:

Sinema tutkunları için evde kalmanın en güzel taraflarından biri de bol bol film izleyebilmek.



Türkiye'nin farklılıklarını, sizi içine çeken renklerini, kokularını, duygularını ruhunuzda hissetmek için, 
otantik bir yolculuğa hazırlanmaya ne dersiniz?

Bu konuda bir kötü haberimiz var maalesef. Doğu Ekspresi'nden bilet bulmak, özellikle yataklı vagondan bir yer bulmak piyango bileti 
ikramiyesi kazanmak kadar zor maalesef.

TCDD 2019 Mayıs ayından itibaren, Doğu Ekpsresi’ni DOĞU EKSPRESİ ANA HAT TRENİ ve TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ diye iki ayrı trene 
ayırdı. Yani artık 1: Turistik Doğu Ekspresi ve 2. Doğu Ekspresi olmak üzere 2 tane tren var. İkisi arasındaki en önemli fark vagonlar. 

Bilmeyenler için kısaca anlatalım;

• PULMAN: (Normal Koltuklu - vagondaki her sıra da 2 çiftli, 1 tekli gayet geniş koltuklu vagonlar)

• ÖRTÜLÜ KUŞETLİ (Oda halinde 4 kişilik, koltuklar ranza şeklinde yatak oluyor, verilen temiz nevresimlerle kendi yatağınızı yapıyorsunuz)

• YATAKLI: (2 kişilik odalar halinde, içinde buzdolabı, masa ve lavabosu mevcut. Yani minimal düzeyde otel konforunu yakalıyorsunuz 
neredeyse)

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ

2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı vagondan oluşuyor. Tren 120 kişi kapasiteli ve tamamı yataklı vagon.

GÜZERGÂH: Her iki tren de Ankara - Kars arası çalışıyor. Güzergâhları aynı. Fakat Doğu ekspresi 50 civarında durakta durup, birkaç dakikalık 
molalarla  yolcu alıp-bırakıyor. Turistik Doğu ekspresi ise 29 durakta duruyor ve durma noktalarında kısa sürelerde olsa verilen molalar etrafı 
tanımanıza imkân veriyor. Turistik Doğu Ekspresi güzergâhında Ankara -Kars yönü 1 gün 7 saat civarında, dönüş ise 1 gün 5 saat civarında 
sürüyor. Ankara Garı'ndan başlayan yolculuk sizi bambaşka dünyalara götürüyor. Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum ve Kars başka 
dünyaların, eşsiz manzaraların, kültürlerin tren yolculuğundaki diğer adı.

YEMEK; Klasik restoran yemeklerini içeren yemekli vagon yeterince cazip gelmeyebilir size. Esnaf lokantalarına göre biraz pahalı 
düşünebilirsiniz. İştahınızı duraklama noktalarına bırakabilirsiniz. 

DOĞU EKSPRESİ ANA HAT TRENİ
Sadece örtülü kuşetli, pulman ve yemek vagonundan oluşuyor. Yataklı vagon maalesef yok. Doğu Ekspresi ile seyahat planınızı yaparken 

molaların genellikle birkaç dakikalık yolcu-indir bindir süreleri olduğunu dikkate almak gerekir. Doğu Ekspresi'nde emektar trenler çlaışıyor. 

Yıkanmış, ütülenmiş ve paket içerisinde sunulan nevresimler temizlik konusunda şaşırtıcı. Yastıkların çok mutlu etmediğini söyleyebiliriz. Belki 

sıkıştırılmış puf bir yastık yanınıza almanız gereken hijyen detaylarından biri. 

Yolculuk dediğimizde aklımıza gelen son şey genelde tren seyahati maalesef. Türkiye'de 

Cumhuriyet döneminin başlarında hızla ilerleyen demiryolu ağlarımız hayal ettiğimiz 

noktalara bir türlü uluşamadı. Oysa sanayimizin gelişmesi ve pazarlamadaki başarılarımızın 

artması için bu ağlara o kadar ihtiyacımız var ki... Bunun dışında turizm alanında da 

inanılmaz katkıları olan tren ulaşımı alternatif bir çok güzergâh için harika seçenekler 

sunabilir. Belki bu konuya en iyi örnek harika bir rota sunan DOĞU EKSPRESİ'dir.
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Bir kompartmanda 4 kuşet mevcut. 4 yetişkin tarifesi alarak edineceğiz bilet size biraz daha ayrıcalıklı bir yolculuk sağlayacaktır. Kuşetler 

açılınca arada küçük boşluklar olsa da biraz iç içe bir yolculuğa dönüşüyor. 

Valizlerinizi de kompartmanınızda tutuyorsunuz, ayrıca bir taşıma kabinleri mevcut değil. Tren son derece sıcak, kendi ısınızı ayarlayabildiğiniz 

bir panel mevcut. Elektrik prizinin de olduğu kompartmanda ihtiyaçlarınızı büyük oranda çözebiliyorsunuz. Yanınıza priz çoklayıcı almanızda 

fayda var. Trende WiFi olmaması negatif tarafı. Telefonun da her yerde çekmeyeceğini tahmin ediyor olmalısınız. Belki de teknolojiyi bir tarafa 

bırakıp manzarının tadını çıkarmak için iyi bir bahaneniz olur.

MANZARA
Muhteşem kış manzaralarını yakalamak için karlar erimeden önce seyahat planı yapmak daha doğru bir tercih olur sanırım. Gün doğumunda 

dağlar, ovalar, donmuş akarsular...

KARS'TA GEZİ VE KONAKLAMA

Geziyi 4 bölümde değerlendirebiliriz sanırım: • Şehir Merkezi • Sarıkamış • Çıldır Gölü • Ani Harabeleri

Tren garına yakın mesafede otel ve pansiyon seçeneklerini konaklama için değerlendirebilirsiniz. Kars dendiğinde en çok aklımıza gelen 
şeylerden biri Kars kaşarı, gravyer peyniri ve kaz eti. Donmuş Çıldır Gölü de görmek isteyeceğiniz, gölde avlanan sarı sazanı da 
deneyebileceğiniz noktalardan biri. Kars Orhan Pamuk'un Kar kitabına konu olmuş, Ermeni, Kafkas, Türk ve Rus kökenlilerin bir arada yaşadığı 
farklı bir yer.

Tarihi Rus yapıları ve Kars Kalesi'nin bulunduğu, geniş caddelerin birbirini kestiği şehir merkezi. Çok sayıda dikkat çeken binanın yer aldığı 
Defterdar Sokak, kiliseler ve kiliseden dönüştürülen Fethiye Camii mimarisiyle dikkat çekiyor. 

Kars Kalesi'ne ücretsiz girebiliyorsunuz. Şehri tamamen görebilen, üzerinde bir kafenin hizmet verdiği güzel bir nokta. Kalenin alt tarafında 12 
havarinin resmedildiği Havariler Kilisesi bulunuyor. Şehri izlerken dikkat çeken yapılardan biri konservatuar binası. 

Sarıkamış ise tarihimizin derin yaralarından biri olarak hafızalarımızda yer alıyor maalesef. Acı hatıramızı unutmamak için binlerce vatandaşımız 
buraya akın ediyor. 

Kars'ın ilçeleri Akyaka, Arpaçay, Digor, Kağızman, Sarıkamış ve Selim Suzu'dur. Çoğunu duyduğumda içimin üşüdüğünü söyleyebilirim. 
Bilinçaltımıza yerleşmiş buraların soğukluğu sanırım.

Taş yapısıyla Kazevi'nde kaz eti yemeden dönmeyin deriz. Piti, yani kuzu incik, erişte aşı, soğanlı mantı "hangel" denemeniz gereken bazı 
lezzetler. Tatlısı Gafil Konak veya un helvası ve Kars sofrası şerbetini deneyebilirsiniz. 

Birkaç saatlik büyük bir alana yayılı surlarla çevrili ören yerinin adı Ani Harabeleri. 7 kapıya sahip surların uzunluğu 4,5 km. Fethiye Camii, 
neredeyse tamamen oval yapıdan oluşan Keçel Kilise, Kral Gagik kilisesi Ani Harabelerinde bulabileceğiniz eserler. Poladoğlu kilisesi, Tigran 
Honenst kilisesi, Gregoryan kilisesi, Minuchir Camii, Selçuklu Kervansarayı, Abu'l Muammaran Camii, Selçuklu Sarayı, Türk Hamamı, İpek Yolu 
Köprüsü, Citadel, Bostanlar Mağarası ise birçok harabe olarak bölgede yer alıyor.

Böyle bir gezi deneyimini hatıralarınıza katmanızı, bu güzelliklerden tat almanızı ısrarla öneririz.
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SOFRADAN34

Tencereye yağ konur ve etler kavrulur, soğanlar ilave edilir. Kayısı, kuru üzüm, fıstık ve baharatlar 
ilave edilip suyu verilir. Etler pişince bal ve az miktarda tuz ilave edilir. Maydanoz ile süslenir.

HAZIRLANIŞI

Nohut haşlanır. Tüm taze malzemeler doğranıp haşlanıp suyu süzülmüş nohut’a 
eklenir. Zeytinyağı ve hardal ilave edilip karıştırılarak servise hazır hale getirilir.

HAZIRLANIŞI

Af�yet olsun.

MUTANCANA

HARDALLI NOHUT SALATASI

• Dana eti (1 kg) • Arpacık soğan (10 adet) • Kayısı (5 adet) • Kuru üzüm (100 gr.) Fıstık (100 
gr.) • Çiçek yağı (200 gr.) • Bal (1 kaşık) • İstenen Miktarda Kimyon, Kekik 

MALZEMELER

• Nohut (1kg) • Taze soğan (1 bağ) • Havuç (2 adet) • Yeşil biber (3 adet) • Kapya biber (3 adet) 
• Salatalık (1 adet) • Dereotu (1 bağ) • Maydanoz (1 bağ) • Hardal (200 gram)
• İstenen Miktarda Zeytinyağı

MALZEMELER

Boyahane Yemekhanemizde Sofra Grup tarafından düzenlenen temalı yemek günleri devam ediyor. Çalışanlarımız Osmanlı mutfağına özel lezzetleri 
farklı bir şekilde düzenlenmiş ortamda tatma imkanı buldu. Menüde çeşmi nigar çorbas, mutancana, bezelyeli pilav, hardallı nohut salatası, saray 
lokması ve şerbet yer aldı.

Boyahane Yemekhanesinde yemek hizmeti veren Sofra Grup yılın son temasını Yılbaşı Teması olarak uyguladı. Boyahane çalışanların yılbaşı dekoru 
ile süslenmiş yemekhanede farklı lezzetleri tatma imkanı buldu. Havuçlu şehriye çorbası, mantar soslu hindi ızgara, kestaneli pilav, dereotu soslu 
akdeniz salata, ayva tatlısı, karışık çerez, cips, patlamış  mısır ve içecekten oluşan menü ile yıla veda ettik.

OSMANLI GÜNÜ

YILBAŞI TEMASI

Sofra Aşçısı Yıldıray Kara’dan
Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren

yeni tariflerimiz aşağıdaki gibi.

Yemekhane Tema Günler�
Devam Ediyor



Gıda güvenliği insanların sağlıklı ve nitelikli bir yaşam sürdürebilmeleri için beslenme ihtiyacını karşılayacak yeterli, güvenli ve besleyici 

gıdaya her zaman ulaşabilmesidir. Tüm dünyada insanların yaşamak, bedensel ve diğer açılardan gelişimlerini sağlamak için yeterli gıdaya 

ulaşmaları ve bu gıdaların sağlık yönünden güvenli olması temel bir hak olarak görülmektedirr.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, Dünya Gıda Günü olarak kabul edilmektedir.Her yıl, dünya çapında 

150'den fazla ülke Dünya Gıda Günü kapsamında etkinlikler düzenleyerek bu günü en çok kutlanan uluslararası günlerden biri haline getiriyor.

Ancak bu yıl, Dünya Gıda Günü sıradan bir günde  kutlanmıyor. Dünya Gıda Günü, gıda sistemlerimizin kırılganlığını açığa çıkaran,  milyonları 

daha fazla açlığa itmekle tehdit eden ve küresel bir felaket olan COVID-19 salgınıyla savaşmaya devam ederken kutlanıyor; COVID-19; 

birçoğumuzun gıda güvenliği konusunu yeniden değerlendirmesini sağladı: bazılarının hafife aldığı ve bir çoğunun umursamadığı;  dengesi 

bozulmuş tarım-gıda sistemini dönüştürme fırsatı da sağladı.

Dünya Gıda Günü aynı zamanda Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) 75. yıl dönümüyle aynı zamana denk geliyor. FAO, 

tarımsal bilgiyi ve beslenme refahını daha ileri götürme amacıyla 16 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler'in kendisinden birkaç gün önce kuruldu.

Dünya Gıda Günü 2020 "Büyütelim, besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim. Eylemlerimiz geleceğimizdir ” temasıyla,  hem bu krizden 

kurtulmamız hem de daha iyiyi inşa etmemiz için hayati öneme sahip olan daha dirençli ve sağlam tarım-gıda sistemleri ve küresel 

dayanışma için çağrı yapıyor.

Dünya Gıda Günü aynı zamanda, bütün koşullara rağmen topluluklarına ve daha 

ötesine gıda sağlamaya devam eden çiftçilere ve gıda tedarik zincirindeki tüm 

çalışanlara yani Gıda Kahramanları’na teşekkür etme fırsatı da sunuyor.

DÜNYA GIDA GÜNÜ KAYNAKLARI

http://www.halksagligi.hacettepe.edu.tr/

http://www.fao.org/turkey/news/detail-events/en/c/1313988/

Hazırlayan: Hacer Gümüş / Sofra Proje Md.

16 EKİM
DÜNYA GIDA

GÜNÜ

Dünya Gıda Günü ve Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün 
(FAO) 75. Yılı
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