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Merhaba,
Yazın son günlerinden merhaba. Bu dergiyi sizlere
ulaştırdığımız günler sonbaharın ilk günlerine denk gelecek.
2012 yaz aylarını normallerin üzerinde sıcaklarla geçirdik.
Küresel ısınma ile önümüzdeki yıllarda mevsimsel
anormalliklerin daha da artması beklenmekte. Bu kışların daha
soğuk, yazların ise daha sıcak geçeceğinin, geçiş mevsimi
olan bahar aylarının ise kısalacağının da bir habercisi. Küresel
ısınmayı engellemek için yapılan pek çok çalışma var ve bizler
de bu çalışmalara ufak değişikliklerle destek olabiliriz. En
önemli destek noktamız ise tasarruf. Elektrikten, su
tüketiminden yapacağımız her tasarruf hem çevreye hem de
bütçemize katkı sağlayacaktır.

Eylül - Aralık 2012

Yayın Kurulu
Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu

Bu sayıda katkıda bulunanlar
Adile Karcı.

Tasarım, Baskı ve Cilt
İde Grafik Ltd. Şti. 0.258.371 91 31

Basım Tarihi
Eylül 2012

Yazışma Adresi
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş Boyahanesi
İbrahim Çallı Caddesi Organize Sanayi 2. Bölgesi
Gürlek / Denizli

2012 yılının son ayları yeni yatırım ve düzenlemelerin
yapılacağı günleri de getiriyor. Yoğun geçecek bu dönemde
hepimize önemli görevler düşüyor. Bunların en başında da iş
güvenliği kurallarına uymak bulunuyor. Yapılacak tüm montaj
ve demontaj çalışmalarında alınmış tedbirlere uyulmalı ve
eksikler en kısa sürede ilgililere bildirilmeli.

Tel:0.258.269 15 20 Fax:0.258.269 11 66
kgb@deniztekstil.com.tr
boyahane@deniztekstil.com.tr

Bu dergi Deniz Tekstil Boyahane Bölümü’nün
ücretsiz kültür faaliyetidir.

Ve sonbahar ile gelen bir diğer heyecanlı durum, okulların
açılması. Çocuğu olan çalışanlarımız için okul çağı heyecanla
ve koşuşturmaca ile geçer. Bu dönemde ailelerin özellikle
okula yeni başlayan çocuklarını yakından takip etmesi ve
destek olması önemli. Okullu olacak çocuk çalışanlarımıza bu
süreçte kolaylıklar diliyorum.
2013'ün ilk sayısında görüşünceye dek, mutlu ve sağlıklı
günler dilerim.

Selçuk Aksarı

Sektörden

Better Cotton Initiative

BCI (Better Cotton Initiative) Nedir?
Dünya çapında milyonlarca çiftçinin daha sağlıklı koşullarda

sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kılmayı ve uzun

pamuk üretmesini sağlamak için oluşturulmuş gönüllü bir

vadede bu üretim kalitesini tüm dünyaya yaymayı kendine ilke

programdır. BCI çevresel etkilere neden olan unsurlarda, dikkate

edinmiştir. Aynı zamanda küçük ve büyük pamuk çiftçileri için

değer azaltmaları başarmak için pamuk ekiminde daha iyi

sosyal ve ekonomik faydaları iyileştirmeye çalışmaktadır.

yönetim uygulamaları benimsenmesini teşvik etmektedir.
Bu girişim bölgesel koşullara bağlı olarak pamuk üretimiyle ilgili
Sektörün geleceğini garanti altına almak için 2005'te “Better

oldukça fazla konuyu gündeme getirdi. Pamuk üretiminin önemli

Cotton Initiative” (BCI) adlı İsveç kökenli ticari amaç gütmeyen bir

negatif etkilerine işaret etmek amacıyla BCI en önemli sorunlar

konsey kurulmuştur. Konsey, pamuk tedarik zinciri ve ilgili

üzerinde çalışmaktadır. Devamlı iyileştirme ve eylemlerinin daha

paydaşlarla işbirliği yaparak küresel pamuk üretimini çevresel,

fazla alana yayılması için belli bölgelerde mücadele edecektir.

Bölgelere özgü strateji ve araçlarla uygulanan küresel prensipleri
ve kriterleri oluşturmak yoluyla better cotton'u tanımlamak, BCI
organizasyonunun yaklaşımını oluşturuyor. BCI uygulama
stratejilerinin etkisini ölçmek için bölgesel tabanlı göstergeleri
kullanacaktır.
Dünyada pamuk stratejik ürün olarak değerlendiriliyor ve her ülke

BCI Nasıl Çalışır?
BCI yaklaşımı beter cotton sağlayan ve pazar taleplerini karşılayan
partnerlerle çalışmaktır. Başarı, tarla düzeyinde yaratılan pozitif
değişikliler ile ve beter cotton kullanılmasındaki global miktarla
ölçülür. Başarının anlamı;

sübvansiyon uyguluyor. Türkiye'de de buna destek vermek ve

*Çiftçiler için daha iyi finansal durum,

üreticiyi yalnız bırakmamak gerekiyor. Türkiye gibi bir tarım

*Doğal kaynak sularına zarar vermeden yetiştirilen pamuk,

ülkesinde ithalat üzücüdür.Yerli pamuk üreticilerinin primler

*İnsana ve çevreye zarar vermeden üretim,

nedeniyle zorluk yaşadığı ve pamuk alıcılarının ithalat yapmak

*Pamuk tarım toplulukları çevresinde gelişen bioçeşitlilik,

zorunda kaldığı son yıllarda, pamuk üreticisi ve alıcının yüzünü

*Sağlıklı bitkiler veren sağlıklı topluluklar,

güldürecek alternatif bir yöntem olmasıyla da Better Cotton

*İyi çalışma şartlarından fayda sağlayan çiftçiler ve çalışanlar.

uygulaması dikkat çekmektedir.
BCI girişimciliği pamuk yetiştirilen yerlerde daha kalıcı yollarla
yetiştirmeyi hızlandırmak için kurulmuştur. Bu yolla çevresel
zararlara sebep olmayan, çalışanlar için sağlık riski taşımayan,
başarılı bir pamuk yetiştirmenin mümkün olduğu gösterilmektedir.

Üyeler örgüt tipine bağlı olarak çeşitli şekillerde BCI a katılabilir.
Pamuk tedarik zincirindeki pozisyonları,kendi özel hedefleri ve
kaynakları kullanılabilir olmalıdır. Tüm üyeler, bir kitle pazarı
dönüşümü sağlamak üzere bu BCI sisteminin geliştirilmesine aktif

Çiftçiler için düşük gelir, kötü finansal durumlar, özellikle bayalar
için zor çalışma şartları söz konusudur. Birçok bölgede çocuk işçi
çalıştırılması ve ucuz işçilik söz konusudur.
BCI girişimciliği, global pamuk üretimini insanlar için daha iyi çevre
için ve sektörün geleceği için daha iyi olmasını sağlar. BCI;

katılım için taahhütte bulunur.
Üye kuruluş tipleri: perakendeciler ve markalar, tedarikçiler ve
üreticiler, üretici örgütleri, sivil toplum ve ortak üyelerdir.
1 Mayıs 2012 tarihi itibari ile Deniz Tekstil ve Hürsan olarak

üreticileri, fabrikaları, satıcıları, toptancıları, markaları ve sivil toplum

Better Cotton Initiative (BCI)´a üye olduk. Üyeliğimizi

örgütlerini, sektörün geleceğinin güvenliği altına alarak ve

www.bettercotton.org sitesinden görebilirsiniz. Grubumuzun

mükemmel global bir işbirliği ile pamuk üretim organizasyonu

sektörün geleceği, daha iyi çevre, daha iyi çalışma şartları ve

konusunda bir araya getirmektedir.

küresel anlamda duyduğumuz sorumluluk bilinci için

BCI uzun dönem değişiklikler yaratmayı hedefler ki bu değişiklikler

çalışmalarımız devam edecektir.

çevreye daha az zarar veren pamuk üretimi ve çalışanların çalışma
ortamlarını iyileştirme yönünde olur.

İletişim için: membership@bettercotton.org
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Petrol İstasyonumuz:
Piramid Petrol

2011 yılında inşaatına başlanan Petrol İstasyonumuz 2011 Kasım ayında
Piramid Petrol adı ile faaliyete başladı.
12 yakıt pompası ile faaliyet gösteren istasyonda tüm yakıt türlerini bulmak mümkün.
İstasyon alanı içerisinde aynı zamanda Deniz Tekstil ve Hürsan ürünlerinin satıldığı
bir Outlet mağazası da bulunmakta.
Bu mağazada ev tekstilinden, iç ve dış giyim ürünlerine dek
tüm ürünleri bulmak mümkün.
Uzun yoldan gelen yolcuların dinlenip, çocuklarının oyun oynayabileceği bir alan
ve marketi de bulunan istasyon 7/24 hizmet vermekte.
Araç yıkama hizmeti de verilen istasyon Organize Denizli yolunda
Denizli istikametine giderken 2. km.de faaliyetine devam etmekte.

Arabanızı Kışa Hazırlayın
*Aracınızın soğuk havalarda da çalışabilmesi ve
motorunun zarar görmemesi için antifriz ekleyiniz
veya serviste ekletiniz.
*Lastik diş derinliklerini mutlaka kontrol ediniz. Kış
aylarında ıslak zeminde diş derinliği azalmış lastikler
kolay kayar ve kazalara sebep olur. 3-4 mm'den
düşük diş derinliği olan lastikler kullanılmamalı.
*Varsa kış lastiklerinizi taktırınız.
*Ve genelde unutulan bir detayı; silecekleri ve cam
yıkama sisteminizi kontrol ettiriniz.

Evinizi Kışa Hazırlayın
*Kapı ve pencerelerdeki yalıtımları
kontrol edin.
*Soba kullanıyorsanız baca sisteminizi,
kalorifer tesisatınız varsa tesisatı ve bacaları
kontrol ettirin.
*Evinizin kışlık yerleşim ve kullanım
düzeni varsa buna geçin.
*Havalar çok soğumadan köşe bucak
kış temizliği yapın. Yorganlarınızı havalandırın.
*Çatı temizliğinizi yaptırın, yağmur
oluklarını, bahçeniz varsa bahçenin su giderlerini
kontrol ediniz. Aynı şey balkonlarınız için de
geçerli.

Çocuklarınızı ve
Kendinizi Okula
Hazırlayın
*Okul kayıt işlemlerini zamanında yapın.
Okula ulaşım ile ilgili servis ayarlanacaksa bununla
ilgili ayarlamaları yapın.
*Eğer çocuğunuz okula yürüyerek veya
toplu taşıma aracı ile gidip gelecekse vaktiniz
varken bu ulaşımı bir süre beraber yapın. Yolu
üzerinde dikkat edeceği yerleri, karşıdan karşıya
nereden ve nasıl geçeceğini, kaybolursa ne
yapması gerektiğini mutlaka anlatın.
*Eskiyen, biten okul malzemelerini
yenileyin veya takviye edin.
*Okul kıyafetlerini kontrol edin. Gerekirse
tamir edin veya yenisini alın.
*Eskimeyen ama artık küçük geldiği için
kullanılamayan kıyafetleri veya ihtiyaç duyulmayan
malzemelerinizi atmayın, çevrenizde ihtiyacı
olanlara ulaştırmaya çalışın.
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Bitmeyen merak; Mars

İnsanlık tarihi uzay, yıldızlar, gezegenler ve uzaklarda bir yerde
bir hayat olup olmadığını merak ederek yapılan keşiflerle dolu.
Bu süreçte Güneş Sistemi içerisindeki Mars insanlık tarihinde en
çok merak edilen olgulardan biri oldu. Merih ya da Kızıl
Gezegen adı ile de andığımız Mars filmlerden kitaplara, günlük
burçlardan yer yüzündeki deprem ve fırtınalara dek pek çok
konuya ilham verdi.
Mars ilk defa 1609'da Mars Galile tarafından teleskop ile
gözlemlendi ve resmi olarak kayıt altına alındı. Ancak bundan
önce de pek çok kaynakta çıplak gözle gözlemlendiği ve
hareketlerinin kayıt altına alındığı görülmekte.
“Marslılar” orada mıydı? Mars'ta hayat var mıydı? Bir gün
Dünya'mızın başına bir iş gelirse Mars'ta yaşamak mümkün
müydü?
Pek çok astronomun ve bilim insanının merakını cezbeden Mars
gelişen teknoloji ile her gün biraz daha keşfediliyor. Son olarak
Kasım 2011'de uzaya fırlatılan bir roket ile Curiosity ( merak ) adlı
uydu Ağustos 2012'de gezegenin yüzeyine indirildi.
Mars ile bu kadar ilgilenmemizin en temel nedeni ise
Dünyamızın başına bir iş geldiğinde kaçabileceğimiz bir
gezegen olarak görülmesidir. Bu amaçla ( mikroskobik düzeyde
de olsa )yaşam içerip içermediği, ileride bir gün kurulacak
üslerle yaşamın devam edip etmeyeceği anlaşılmaya çalışılıyor.
İnce bir atmosferi olan Mars gerek Ay'daki gibi meteor
kraterlerini, gerekse Dünya'daki gibi volkan, vadi, çöl ve kutup
bölgelerini içeren çehresiyle bir yerbenzeri gezegendir. Ayrıca
rotasyon periyodu ve mevsim dönemleri Dünya'nınkine çok
benzer.
Mars'taki Olimpos Dağı (Olympus Mons) adı verilen dağ Güneş
Sistemi'nde bilinen en yüksek dağ ve Marineris Vadisi (Valles
Marineris) adı verilen kanyon en büyük kanyondur. Ayrıca
Haziran 2008'de Nature dergisinde yayımlanan üç makalede
açıklandığı gibi, Mars'ın kuzey yarımküresinde 10.600 km.
uzunluğunda ve 8.500 km. genişliğindeki dev bir meteor
kraterinin varlığı saptanmıştır. Bu krater, bugüne kadar
keşfedilmiş en büyük meteor kraterinin (Ay'ın güney kutbu
kısmındaki Atkien Havzası) dört misli büyüklüğündedir.
Mars, Dünya hariç tutulursa, halen Güneş Sistemi'ndeki
gezegenler içinde sıvı su ve yaşam içermesi en muhtemel
gezegen olarak görülmektedir. Mars Express ve Mars
Reconnaissance Orbiter keşif projelerinin radar verileri gerek
kutuplarda (Temmuz 2005) gerekse orta bölgelerde (Kasım
2008) geniş miktarlarda su buzlarının var olduğunu ortaya
koymuş bulunmaktadır. 31 Temmuz 2008'de Phoenix Mars
Lander adlı robotik uzay gemisi Mars toprağının sığ
bölgelerindeki su buzlarından örnekler almayı başarmıştır.
Günümüzde, Mars, yörüngelerine oturmuş üç uzay gemisine
evsahipliği yapmaktadır: Mars Odyssey, Mars Express ve Mars
Reconnaissance Orbiter. Mars, Dünya hariç tutulursa, Güneş
Sistemi'ndeki herhangi bir sıradan gezegenden ibaret değildir.
Yüzeyi pek çok uzay aracına evsahipliği yapmıştır. Bu uzay
araçlarıyla elde edilen jeolojik veriler şunu ortaya koymuştur ki,
Mars önceden su konusunda geniş bir çeşitliliğe sahipti; hatta
geçen on yıllık süre sırasında gayzer (kaynaç) türü su fışkırma
veya akıntıları meydana gelmişti. NASA'nın Mars Global
Surveyor projesi kapsamında sürdürülen incelemeler Mars'ın
güney kutbu buz bölgesinin geri çekilmiş olduğunu ortaya
koymuştur.

Sürdürülen keşif projeleri:
Spirit Sondası
• 2001'de NASA Eylül 2010'a kadar görevini sürdürmesi
planlanan ve halen görevini başarıyla yerine getiren Mars
Odyssey uydu aracını fırlattı. Aracın Gamma Işını
Spektrometresi, regolit[ incelemesi sırasında ilginç miktarlarda
hidrojen tesbit etti.
• 2003'te Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars Express Projesi
kapsamında Mars Express Orbiter adlı uydu aracı ile Beagle-2
adlı iniş aracını fırlattı. Beagle-2 iniş sırasında başarısızlığa
uğradı ve Şubat 2004'te kaybolduğuna dair bir açıklama yapıldı.
• ESA’nın Beagle-2'yi fırlattığı yıl NASA Spirit ve Opportunity
adlarında iki keşif sondasını fırlattı. Her ikisi de görevini başarıyla
yerine getirdi. Bu çalışmalarla Mars'ta en azından geçmişte sıvı
suyun bulunduğu kesinlik kazanmıştı.
• 2004'te Planetary Fourier Spectrometer ekibi Mars
atmosferinde metan saptadıklarını açıkladı.
• NASA 12 Ağustos 2005'te Mars Reconnaissance Orbiter
sonda aracını fırlattı, 10 Mart 2006'da yörüngeye oturan araç iki
yıl boyunca bilimsel incelemelerde bulundu. Araç aynı zamanda
gelecekteki projeler için en uygun iniş platformlarını bulmak
üzere Mars toprağı ve iklimini incelemekle görevlidir.
• ESA Haziran 2006'da Mars'ta “kutup ışıkları” olayını
saptadıklarını açıkladı. Vesta ve Ceres'i incelemek üzere
gönderilen Dawn uzay gemisinin Şubat 2009'da Mars'a
ulaşması bekleniyor.
• Phoenix'in ardından, ondan daha büyük, daha hızlı Mars
Science Laboratory adlı keşif sondası Kasım 2011'de fırlatıldı ve
2012 Ağustos'unda Mars'ın Gale kraterine yumuşak iniş
yapmıştır. Bu inişte Curiosity (merak) adı verilen ve bugüne
kadarki en gelişmiş uzay araçlarından biri de yüzeye
ulaştırılmıştır.

Curiosity Sondası
Yapması planlanan deneyler arasında kayalar üzerinde kimyasal
lazer yardımıyla 13 m. uzaktan çalışarak örnekler toplaması da
bulunmaktadır

Mars'ın 1877 yılında astronom Asaph Hall tarafından keşfedilen
Phobos ve Deimos adları verilmiş, düzensiz biçimli iki küçük
uydusu vardır. Mars Dünya'dan çıplak gözle görülebilmektedir.
"Görünür kadir"i −2,9'a ulaşır ki bu, çıplak gözle çoğu zaman
Jüpiter Mars'tan daha parlak görünmesine karşın, ancak Venüs,
Ay ve Güneş'çe aşılabilen bir parlaklıktır.
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İnternetsiz bir hayat
nasıl olurdu?
İnternetten önceki dünyayı hiç görmeyen bir nesil yetişiyor.
Tahammül etmesi zor bir durum olsa da internetsiz bir dünya
nasıl olurdu diye düşünmeden edemiyor insan... Bu soruya
Online Education'ın rakamlarla verdiği cevaplar ise "internetsiz
bir dünya"nın nasıl korkunç bir yer olacağını gözler önüne
sürüyor.
Eğer internet olmasaydı... iPad'in yerine bin 200 dolar verip
Britannica Ansiklopedisi satın alacaktınız, kapladığı yer bir yana
size her istediğinizi sunamayacağı da muhakkak.
Tweet atmak yerine posta pulu alıp mektup gönderecektiniz.
2.3 milyar insan internete giriş yapıyor. İnternet dünyanın
herhangi bir yerindeki herhangi bir kişiyle iletişim imkanı
sunuyor. İnternet bize sonsuz bilgiye ulaşma imkanı sunuyor.
Sadece 2011'de 300 milyon yeni web sitesi açıldı.
E-mail atamayacağımızdan posta pulu yalayacaktık ve sadece
ABD'de atılan e-maillerin karşılığında 6.3 trilyon dolar posta pulu
parası ödeyecektik
Hayatımızda ne Google ne Facebook ne de Twitter
olmayacaktı. Sadece ABD'de internetle ilgili işlerde çalışan 450
bin kişi işsiz kalacaktı.
Belki de en önemli bu gün yaşadığımız dünyadan tamamen
farklı bir dünyada yaşıyor olacaktık.
Günümüzde insanların yüzde 65'i haberleri online takip ediyor. 1
dakikada 100 bin tweet atılıyor.
Bir ayda Facebook'ta 30 milyar içerik paylaşılıyor.
Berlin Duvarı'nın yıkılması süreci 4 ay sürerken sosyal ağlar 1

hafta içinde 90 bin Mısır vatandaşını devrim için organize etti.
Sosyal ağların yardımıyla sadece 18 günde 30 yıllık bir
diktatörlük yıkıldı.
ABD'de 900 ayrı noktada göstericiler sosyal ağlardan
haberleşerek toplandı ve hükümeti ve kötü ekonomiyi protesto
etti.
Tüm bu yaşananlar internetsiz dünyanın bu günden farklı
olacağını gösteriyor, ancak kesinlikle bu günden daha iyi bir
dünya olmayacağını da gösteriyor

Peki ya bir gün internet çökerse;
İnternet çökerse, interneti sadece keyif için kullananlar sadece
konforlarından olacaktır. Ama ekmeğini internetten çıkartanlar
işsiz kalacaktır. Bu yüzden kesinlikle internetin çökmesini
istemeyiz. Dahası e-devlet'e geçiyoruz, işler kolaylaşıyor derken,
tekrar "3. Kata çık Ayşe hanıma imzalat" bürokrasisi bütün
haşmetiyle dirilecektir. Şirket içi e-postalar yerine ofis boy'lar ulak
olarak kullanılacağından, iş yerleri oldukça kalabalık ve gürültülü
olacaktır. Ayrıca "Home Office" kavramını da unutun, herkes
paşa paşa işe gidecek!
Yol bulmakta sıkıntı yaşayan ve GPS kullanımının tadını alanlar,
tekrar yol sormak için durmak zorunda kalır. Açık öğretim
sınavına gidecek öğrenciler son dakikada Google Earth'ten
bakmak yerine, bir gün önceden gerçekten gidip sınava
girecekleri yeri görmek zorunda kalır.

Türkiye felaketler açısından çok dayanıklı ve esnek bir ülke, Türk
milleti de böyle. İşte bu yüzden internetin yokluğu bizi
yurtdışındaki kadar sert vurmayacaktır. Ama canımızı çok
sıkacağı da bir gerçek. Makale boyunca arada Türkiye'de ve
dünyada şeklinde iki farklı bakışa da yer vereceğiz.
Online sinema matinesi kontrolü, IMDB, YouTube videoları,
medya ve eğlence karanlık çağlara dönecektir. Elbette
çerçeveye gerili deve derisi ardında gölge oyununa kadar
gerilemeyiz ama eğlence ve medya eskisi gibi olmaz.
İnternet bir anda çökerse özellikle ekonomi inanılmaz ağır bir
darbe alır. Online alışveriş, reklam ve hizmetler biter. Çağrı
merkezleri yetersiz kalıp çöker, yani telefon ile hizmet almak da
imkansız hale gelir. Online rezervasyon yaptıran herkes telefonla
aramak zorunda kalırsa düşünün neler olur?
Sınava girdikten sonra askerliği nerede ve ne olarak yapacağını,
ömrünün sonraki birkaç ayını nasıl geçireceğini merak eden
insanlar bilgisayarları başında merakla bekliyorlar. İnternet
çökmüş olsaydı kabak önce faks ve telefonun, bunların yük
altında çöküşüyle de postacıların başına patlayacaktı. Uzun
zamandan beri kullanımı azalan fiziksel posta altyapısı, yani
postacılar bu yükü kaldıramazdı. İnternetten sonra bir de posta
hizmetlerinin çöküşüne şahit olurduk.
Banka kayıtları ve bankacılık hizmetleri de tekrar eski usullere
dönmek zorunda kalırdı. Mevcut şubeler işlem yükünü
kaldıramazdı. Borsa tekrar Tahtakale tarzı tezgah üstü işlemlere
dönüş yapardı. Panik yüzünden senetlerin değeri düşer,
insanlar ve şirketler büyük zarar görürdü.
Kredi kartıyla alışveriş ve ödemeler internet olmadan çalışmazdı.
Hastanelerin ve dükkanların mal tedarik süreçleri aksar, varlık
içinde yokluk baş gösterirdi. Türkiye nispeten hızlı adapte olsa
da yurtdışında çok daha büyük bir ticari çöküş yaşanırdı.
Elektrik, su ve doğalgaz dağıtımında da pek çok sorun çıkardı.
Bu sistemler çökmese de aksaklıktan payını alırdı. Metro ve
toplu ulaşım da aynı şekilde aksar. İnternet iletişiminin ve ağa
bağlı çalışan sistemlerin yerel sistemlerle merkezi sistemlerin
irtibatı, günümüzde ulaşılan kapasite yüzünden geleneksel
metotlar için fazlasıyla ağır kalırdı.
İnternet en son elden geçtiğinden bu yana 20 yıl oluyor.
Kullandığımız ve günden güne yükünü arttırdığımız bu sistem,
günümüzdeki kapasite göz önüne alınarak tasarlanmamıştı.
İnternet bir oyuncak ya da eğlence olmaktan çıktı. Çocuklar artık
ödevlerini bile internet üzerinden yapıyor. Öğretmenlerin verdiği
ödevler, ailelerin ve gençlerin iyi bildiği gibi kütüphanelerde kitap
karıştırarak değil, internet üzerinden hazırlanıyor. Yani eğitim de
darbe alırdı.
Eğlenceyle eğitimin iç içe geçtiği bilişim çağında, YouTube gibi
siteler sadece komik hayvan videoları içermiyor. Pek çok
konuda neyin nasıl yapılacağına dair eğitici içerik, online olarak
yayınlanıyor. İstendiği zaman anında erişilen bilgilere bir anda
erişimin kesilmesi cidden felaket demek.
İnternet bağlantısı kesildiğinde değil de yavaşladığında bile
sinirler nasıl da geriliyor? Bir çökmenin psikolojik etkileri çok
serttir. Akşamları internette okey oynamaya alışmış bir
vatandaşın alışkanlığın bozulması, aile düzenine bile etki eder.
İnternetin çöktüğü bir dünyada, sosyal ağlar üzerinden
tanıdığımız, telefon numarası bizde olmayan insanlarla
bağlantımız kopar.
Kullandığımız bilgisayarlar devamlı online olarak güncelleme
yapıyor. Yeni sürümleri anında indiriyoruz, hataları ve sorunları
nasıl çözeceğimizi öğreniyor ve forumlarda paylaşıyoruz. Bu
bilgilere aramayla ulaşılıyor. Bugün Google çökse ve kesinlikte
aynı kalitede sonuç veremeyen arama motorları kullanılsa, bu
bile ağır bir darbe olur.
Peki internet nasıl olur da çöker? Bütün bunlar mümkün mü?
Yerel kesinti ihtimali, bütün dünyada internetin çökmesinden
daha büyük bir olasılık

DNS hataları, okyanus altı kabloların kopması gibi sorunlar,
bütün bir ülkenin iç ya da dış internet erişimini baltalayabilir.
Kullanımın büyüklüğü, ana hatlar iptal olduğunda kalan yedek
hatların, halkın internet ihtiyacını karşılamasını imkansız kılacak
kadar küçük.
Zaten sık sık Türkiye'nin yurtdışı internet çıkışının zayıflığından
yakınmıyor muyuz? YouTube uzunca bir süre ülkemizde yasak
değil miydi? Bu yasak elbette tepeden tırnağa bütün
vatandaşlarca çiğnendi, ama gerçekten uygulansa durum çok
kötü olurdu. Yani illa teknik bir soruna gerek de yok, kendi
kendimize erişimi engellediğimiz de oluyor.
Temel olarak iki ihtimal var: Teknik sorun ve saldırı. Günümüzde
dünyanın en sıkı korunan bilgisayarlarına girebilen ve bunu aile
evindeki odasından yapabilen çocuk yaşta hackerlar var.
İnterneti çökertmeyi kafasına koyan birisi, akla hayale gelmeyen
bir yöntemle, ama belki de DDoS saldırısı gibi aslında internet
protokollerinin zayıflıklarından yararlanan basit bir yöntemle
başarılı olamaz mı?
Dahası siber terör saldırıları, ülkeler arasında savaş öncesi bir
siber saldırı söz konusu değil mi? Günümüzde nükleer olmayan
bir savaşta, düşman ülkede karışıklık çıkartmak için en iyi ve en
ucuz yöntem siber saldırıdır.
Bütün bir ülke iletişimini ve düzenini interneti çökerterek sabote
etmek mümkündür. Dünyanın pek çok ülkesinin bu konuda
çalıştığından emin olabiliriz. Çin, Kuzey ve Güney Kore, ABD,
Japonya, Rusya, Avrupa Birliği, İran ve daha sayısız ülke
arasında zaman zaman botnet saldırıları olmaktadır. Bunlar
amatör hackerların işi olmayabilir, ülkeler siber savaş tatbikatları
ve operasyonları düzenliyor olabilir. İthamda bulunmamak için
kesin konuşmamak gerek ama görünen gerçek bu.
Teknik açıdan bakarsak internetin 1969 yılındaki kuruluşunun bir
devlet projesi olarak başladığını, bilim adamlarını ve askeri
yetkilileri birbirine bağladığını görüyoruz. Bir ya da birden çok
bilgisayar devre dışı kalırsa, varlığını koruyabiliyor. Sorun şu ki
işler artık çok büyüdü, global çarklar internet ile dönüyor. Yani
kısıtlı internet, zarar görmüş internet bile büyük bir sorun.
Bir ya da birkaç bilgisayarın çökmesinden çok, internet
protokollerinin bozulmasıyla sadece WWW değil, özel şirket
ağları bile çökertilebilir. En büyük hedeflerden birisi de Domain
Name Server'lar. Dünyadaki bütün IP'leri bilen sadece bir düzine
DNS var, kalanlar kısıtlı bilgiye sahip.
COM adreslerinden sorumlu VeriSign günde 50 milyar DNS
bilgisi isteği alıyor. Bu rakam 2020'de günde 4 trilyona
yükselecek. İnternet ihtiyaçları günden güne tırmanırken, yapılan
yatırımlar yeterli mi?
Makalenin sonuna gelirken internetin neden kolay kolay
çökmeyeceğini de anlatalım. Her şeyden önce VeriSign işleri
garantiye almak için aynı bilgileri 75 tane sunucuda yedekliyor.
Diğer altyapı ve servis sağlayıcı şirketler de devletlerin açık ya
da gizli istekleriyle internetin varlığını koruması için büyük paralar
harcıyor.
Aynı bilgiler sayısız farklı yerde yedekleniyor. Güvenlik inanılmaz
sıkı ve farklı yazılımlar, donanımlar kullanılarak sistemde büyük
esneklik ve çeşitlilik sağlanıyor. Bütün yumurtalar aynı sebepte
değil.
Her zaman daha alt yedek sistemler var ve acil durum planları
belli. Ülkemizde bu çeşit bir çalışma var mı bilinmiyor ama
dünyanın pek çok ülkesi bu ihtimale karşı önlem alıyor. Deprem
gibi bir afet hazırlık planı, açıklanmasa da her zaman el altında
bulunduruluyor. Bulundurulmuyorsa da öğrendiğimizde çok geç
olacak.
İnternetin kasıtlı olarak çökertilmesi, internetten
faydalanan herkesi etkileyeceği ve büyük bir yıkıma
sebep olacağı için düşük bir ihtimal. Ama şu da bir
gerçek ki, artan ihtiyaçlar ve tehditlere karşı çok ciddi
yatırım yapılması ve önlem alınması şart.
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Yeni İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni düzenlemeler yapan yeni bir
kanunun yayınlandı; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili pek çok yasal
düzenleme var. Ancak bu düzenlemelere baktığımızda pek
çoğunun güncel uygulamaların ve ihtiyaçların gerisinde kaldığını
görüyoruz. Son yıllarda yayınlanan yasal mevzuat ise Avrupa
Birliği Standartlarından direk çevrildiği için uygulama açısından
önemli eksiklere sahip. Bu aksak, dağınık ve yetersiz yasal
mevzuat uygulama ve denetimde ciddi sıkıntılar doğuruyordu.
2012 yılında yayınlanan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu ile bu dağınık haldeki yasal mevzuatın düzenlenmesi
için temel atılmış oldu.
Kanun yakından, incelendiğinde temel olarak OHSAS 18001 İş
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile benzerliklere sahip
olduğu görülüyor. Bu durumun işletmemiz açısından en önemli
katkısı kanunda belirtilen pek çok konu hakkında uzun döneme
yayılan uygulamalara sahip olmamız.
vereceğiz. Ama şimdi, öncelikle en yeni iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatı olan bu kanuna yakından bakalım.

Neler Yeni?
Kanun özellikle iş güvenliği hizmetleri ile ilgili düzenlemeler
yapıyor.
Bugüne dek İş Kanunu ve Yönetmeliklerde dağınık olarak
bulunan konuları da düzenleyerek bir arada topluyor.

Çalışanların Eğitimi
Kanun çalışanlara sadece temel iş güvenliği eğitimleri değil,
riskler, olaylar ( kazalar ), meslek hastalıkları gibi konularda da
eğitimler verilmesini istiyor. Bu eğitimlerin normal periyotlar
dışında meydana geldiklerinde de tüm çalışanlara tekrar
verilmesinin altını çiziyor.
İşletmemizde Eğitim Prosedürlerimiz bu zeminde yürütüldüğü
için kanun tarafından istenen uygulamalar süreklilik içermekte.

Çalışanlardan Görüş Alma ve
Katılımlarını Sağlama
Kanun iş güvenliği tedbirleri ile ilgili çalışanlardan görüş
alınmasını ve çalışmalara katılımlarının sağlanmasını istiyor.
İşletmemizde OHSAS 18001'i uyguladığımız 2006 yılından bu
yana bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Gene özellikle son 2
yıldır yaygın olarak uyguladığımız bildirim sistemleri de bu
yönden kanun tarafından da istenen uygulamalar.

Riskli Durumların Tespiti ve Risk
Analizi
Kanun işverenden riskli durumları tespit etmesini, konu ile ilgili
risk analizleri yapmasını ve riskleri kontrol altında tutmasını

istiyor. Yapılan bu risk değerlendirmelerinin çalışanlarla paylaşımı
da kanun tarafından isteniyor.
Kanun ayrıca işveren tarafından herhangi bir iş güvenliği tedbiri
alınmazsa, açık risk içeren işlerde çalışanlara işten kaçınma
hakkı veriyor.

İş Kazası Sonucu Ölüm

Ay
Ocak
Şubat

62

Mart

50

Nisan

87

Çalışanların iş güvenliği ile ilgili düzenlemelere ve alınan
tedbirlere uyması da kanun ile daha açık düzenlenmiş.

Mayıs

69

Haziran

59

Acil Durum Planları ve Tahliye

Temmuz

110

Çalışanların Görev ve Sorumlulukları

Kanun, acil durumların belirlenmesi, bunlara karşı tedbirlerin
alınması, uyarı sistemlerinin kurulması, tahliye planlarının
yapılması ve bunların tatbikatlarla sınanmasını istiyor.
İşletmemiz OHSAS 18001 kapsamında 2006 yılından bu yana
benzer konularda çalışmalarını sürdürmektedir.

42

Eğer kanun eksiksiz ve etkin olarak uygulanırsa özellikle ölümlü
iş kazaları olmak üzere tüm iş kazalarında azalma beklenmekte.
Ancak unutulmaması gereken kanun'un tek başına kazaları
önlemekte yetersiz kalacağı. İşveren ve çalışanlar olarak iş
güvenliği tedbirleri alınmalı ve uygulanmalı.

Kamu Kurumları ve 50'den Az
Çalışanlı İşletmeler
Kanun ile kamu kurumları ile 50 ve altında çalışana sahip tüm
işletmeler için de iş güvenliği düzenlemeleri zorunlu hale geliyor.
Daha eski yasal mevzuatta iş güvenliği ile ilgili pek çok
zorunluluk 50'den fazla çalışanı olan işletmeler içindi.
Bu düzenleme ile de iş güvenliği kültürünün ve uygulamalarını
toplum geneline yayılması hedeflenmiş.

Kanun Ne Yapacak?
2012 yılında ilk yedi ayda toplam 479 kişi iş kazaları sonucunda
hayatını kaybetti. Temmuz ayında hayatını kaybeden kişi sayısı
ise 110 olarak gerçekleşti.
Ölümlü kazalara baktığımızda büyük çoğunluğun inşaat ve
maden sektöründe meydana geldiğini görüyoruz. Temmuz
ayında ise trafik kazası sonucu meydana gelen iş kazalarında
ölümlerde artışa yol açıyor.
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Bulunduğu her ortamda özgün tarzını belli
eden Seasoul bu kış da hem hırslı ve sportif
hem de rahat ve şık parçalarıyla farklı
tarzlara hitap ediyor.
Kalitesini asla kaybetmeyecek bir marka
olan Seasoul’ün sonbahar/kış için
hazırladığı koleksiyon, farklı temalardan
oluşuyor.
Danteller, güzel bahçeler, sıcacık kırmızılar,
rahat ve şık ekoseler,
zarif detaylarla süslenmiş bambular ve modallar,
sportif eşofmanlar,
ev giysilerinizi tamamlayacak hırkalar,
kollardaki yamalarla zenginleştirilmiş üst parçalar,
göz alıcı nakışlar, içinizi ısıtan metrajlar,
taşlarla süslenmiş parça baskılar
trend kumaşlarla bütünleşiyor.
Seasoul bir yandan kış koleksiyonu ile
sizleri beklerken 2013 yaz koleksiyonunu
çoktan tamamladı. Çok yakın zamanda yaz
koleksiyonu katalog çekimini de
tamamlayacak.
Seasoul ile ev giyiminde modayı takip
ederken, Seasoul mağazalarını
önümüzdeki sezonda evinize getireceğiz.
Şu an kurulum aşamasında olan online satış
sitemizle alışverişin keyfini evinizden de
yaşayacaksınız.

®
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Karbon Ayak İzi
ve Çevre Koruma
Sanayileşme Dünya üzerinde pek çok dinamiği şekillendiriyor.
Sanayileşme Devrimi ile sanayileşmesini tamamlayan
günümüzün gelişmiş ülkeleri artık “bilgi”, “iletişim” ve “teknoloji”
alanlarında sanayileşip ekonomik değer oluşturuyor.
Sanayileşmenin yeni yeni yaygınlaştığı gelişmekte olan ülkeler
ise gelişmiş ülkelerin hammadde ve ara maddelerini üretip
ekonomilerini güçlendirmeye çalışıyor.
Gelişmiş ülkeler, sanayileşme dönemlerinde elde ettikleri bilgiler
ışığında da gelişmekte olan ülkelere çevre koruma, çalışan
sağlığı gibi konularda sıkı kurallar getiriyor. Bu kuralları getirirken
de “bilgi” ve “teknoloji”si için bir pazar oluşturmuş oluyor.
Çevreyi ve insanı korurken ekonomik değeri de yaratıyor.
Bu sayımızda çevre korumada gelecek günlerde daha sık
duyacağımız Kirlilik Önleme ve Temiz Üretim Planları ile birlikte
hayatımıza girecek Karbon Ayak İzi kavramına yakından
bakacağız.

(her ara aşamada varsa taşıma-lojistik hizmetleri de dikkate
alınmalı.)
Bu akış, ürünün çevre yükünü de oluşturmada fikir vermektedir.
Eğer temiz bir üretim planı oluşturmak istiyorsanız tüm bu
aşamalarda çevreye en az zararı verecek tedbirleri almanız
gerekiyor.
Burada üretim yapan işletmenin birebir kontrol edebileceği
sadece üretim aşamaları (kimyasallar, doğal kaynaklar ve enerji
kullanımları ) gibi gözükmesine rağmen tercihleri ve
yönlendirmeleri ile önceki ( tarla ) ve sonraki ( tüketici ) adımları
da temiz üretime ve çevreyi korumaya teşvik edebilir.
Gene bu sayıda incelediğimiz Beter Cotton benzeri
düzenlemeler bu aşamayı bir bütün olarak yönetmeyi ve çevreyi
korumayı mümkün kılıyor.

Temiz Üretim Nedir?
Temiz üretim, üretilen bir ürünün hammadde aşamasından
doğada yok olacağı ana dek çevreye en az yükü verecek
şekilde üretimin planlanması ve uygulanması olarak
tanımlanabilir.
Pamuktan imal edilecek bir tekstil ürününü ele aldığımızda şöyle
bir yaşam döngüsü ile karşılaşıyoruz.
Dikim>Hasat>Çırçır>İplik Üretimi>Kumaş Üretimi>
(dokuma/örme)>Boyama ve Apre İşlemleri>Konfeksiyon
İşlemleri>Satış İşlemleri>Tüketici Kullanımı (yıkama ve
ütülemeler)>Ürünün Kullanımdan Çıkması>Ürünün Doğada
Yok Olması

Kirlilik Önleme Nedir?
Geçmiş yıllarda kirlilik söz konusu olduğunda ortadan kaldırma
öncelikle tercih edilen bir yöntem idi.
Atık suyu oluştuktan sonra arıtmak, katı atıkları oluştuktan sonra
uygun şekilde ortadan kaldırmak veya bir alana yığmak
geçmişte uygulanan kirlilik mücadele yöntemi idi.
Ancak günümüzde kirliliği önlemek, yani bir faaliyet sonucunda
atık oluşmasını önlemek birinci öncelik haline geldi. Yani
mümkün derece atık su oluşturmayacak şekilde üretim yapmak
tercih edilmeli.
Bu amaçla geliştirilmiş teknolojiler ve malzemeler özellikle ana
alıcılar tarafından istenir ve aranır oldu.

Karbon Ayak İzi
Temiz Üretim Planlarına, kirlilik önleme çabalarına rağmen bir
kısım çevre zararı kaçınılmaz olarak oluşacaktır. Özellikle fosil
yakıtlardan kaynaklanan emisyon atıkları kaçınılmaz olarak
sistemde bulunacaktır.
Bu durumda da karbon salınımı ( CO² ) yapan işletmelerden
beklenen atmosfere ne kadar karbon saldıklarını yani karbon
ayak izlerini saptamaları ve bunu azaltmaya yönelik tedbirler
almalarıdır.
1. Enerjinin nerelerde, nasıl, ne zaman ve ne kadar harcandığı
ile ilgili verilerin çıkarılması ve hesaplamaların yapılması (binalar,
üretim ekipmanları, ulaşım araçları vb. bazında yakıt/enerji
tüketimleri.)

2. Bu kayıtların izlenebileceği bir sistemin oluşturulması
(sayaçlar, aylık bazda seyahat raporları, aylık araç başı benzin
tüketimleri, yazılım kullanımı vs.)
3. Tüketim yeri bazında tüketim hedeflerinin belirlenmesi
4. Verilerin hedeflerle ve sektörel gerçekleşmelerle periyodik
olarak karşılaştırılması ve buna yönelik iyileştirmelerin yapılması
5. Yeni yatırımların (bina, makine, cihaz, vs.) enerji tasarruflu
alternatiflerinin seçilmesi
Dünya üzerindeki en genel uygulama karbon ayak izine
karşılık bu karbonu oksijene çevirecek sayıda ağaç
dikilmesidir.
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Deniz’den
Kısa Kısa

Okul Ziyaretleri Devam Ediyor

mayıs

Balıkesir Meslek Lisesi öğrencileri
işletmemizi ziyaret etti.

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği
öğrencileri işletmemizi ziyaret etti.

SGK Tarafından İşletmemize
Teşekkür Sertifikası Verildi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Denizli İl Müdürlüğü
tarafından, Deniz Tekstil A.Ş.ye, primlerin gününde
yatırılmasından dolayı teşekkür plaketi verildi.

haziran

Ağır ve Tehlikeli İşlerde
Çalışanların Eğitimi Tamamlandı
İplik, örgü, baskı ve boyahane bölümlerimizde
çalışan yaklaşık 300 çalışanımıza Ağır ve Tehlikeli
İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimi tekstil
mühendisleri Selçuk Aksarı ve Halil Sarı
tarafından verildi. Eğitim sonunda yapılan
sınavdan tüm çalışanlarımız geçti.

Boyahane Çalışanlarımızın
Katıldığı Bahar Pikniği
Düzenlendi
17 Haziran Pazar Günü Karataş Piknik
Alanında personelimiz ve ailelerinin
katılımı ile yaklaşık 300 kişilik
bahar pikniğimizi yaptık.
Piknik sırasında düzenlenen yarışmalarda
çalışanlarımız eğlenceli vakit geçirip güzel
hediyeler de kazandılar.
Çalışanlarımızın çocukları ise oyun
parkında oyunlar oynayıp, palyaçolar
eşliğinde yüz boyama gibi
etkinliklere katıldılar.

Yemekhane Özel Gün
Sofra tarafından verilen yemek
hizmetleri kapsamında Boyahane
Yemekhanemizde “Tatlı Günü”
düzenlendi.

temmuz

Yaklaşık 10 farklı türde tatlı
çalışanlarımız tarafından beğeni ile
yendi.

Yatırımlar Devam Ediyor

ağustos

İşletmemizde yeni yatırımlar devam
ediyor. İşletmede kullanılacak buhar
için Kömür Kazanı inşaatı başladı.
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Deniz’den

Bölümlerimizi
Tanıyalım
Ütü - Kalite Kontrol - Paketleme
Ütü-Kalite Kontrol-Paketleme Bölüm Sor.: Fatma Davarcı
Bölüm Raportörü: Mehmet İPEK

Bu bölümde dikim, temizlik ve kalite kontrolü yapılmış
ürünün ütüleme, son kontrol ve paketleme işlemleri yapılır.
Bu bölümdeki işleyiş süreci şöyledir:
1-Haftalık yükleme programına göre üretime alınacak
siparişler belirlenir.
2-Üretime alınacak siparişlerin özellikleri, üretim
detayları ve paketleme aksesuarlarının durumu
incelenerek iş sıralaması yapılır.
3-Üretim sırası gelen ürünün istenen özelliklerde örnek
bir paketleme numunesi hazırlanıp müşteri
temsilcisinden onayı alınır. Bu onaylı numune aynı
zamanda yükleme referans numunesi olarak saklanır.
4-Üretime giren ürün öncelikle ütülenir.
5-Ütüleme sonrası ürünün ölçü kontrolü yapılır. Ürün
istenen ölçülerde ise kalite kontrole verilir.
6-Final kontrolde ürünün genel bir görüntü kalitesi
yapılarak uygun nitelikli ürünlerin paketleme işlemine
geçilir. Uygun olmayan ürünler ise tamir, leke, 2.kalite
vs gibi gruplara ayrılarak ilgili işlemlere sevki sağlanır.
7-Katlama/paketleme işlemi sonunda ürün metal
detektörden geçirilerek kolileme bölümüne sevk edilir.

İçimizden biri

Doğum Yeri: Sungurlu
Doğum Tarihi: 01.11.1991
Medeni Hali: Bekar
Askerlik Durumu: Eğitim: Ön Lisans
Yabancı Dil: İngilizce
İş Tecrübesi: İlk iş yerim

Nursen Kırık

En sevdiği

En son

Renk: Eflatun
Müzik Türü: Pop, Rock
Yemek: Yaprak Sarması
İçecek: Portakal parçacıklı meyve suyu
Hobileri: Yüzmek, voleybol, şiir yazmak, gezmek
Fobileri: Karanlıkta yalnız kalmak

Okuduğu Kitap: Alamut Kalesi (W. Bartal)
İzlediği Film: 23 Numara (Jim Carrey)

En çok görmek istediği yer: Kamboçya’daki Angkor Wat
Denizli'de en sık gittiği yer: AVMler, Eflatun, kampüs
Tuttuğu takım: Fenerbahçe
Tekstil olmasa ne olmak isterdi: Polis

Neden tekstil: İş güvenliği gereklerini
bu alandaki çalışmalarda uygulamak
Neden Denizli: Okuduğum şehir
Neden Deniz Tekstil: Kurumsal ve örnek

Aramıza Katılanlar

Zafer Özdemir, Nihat Kıran, Şükrü Karaca, Yusuf Çelen, Erdoğan Meşe, Kazım İnan, Nail Dönmez, Ramazan Eğercioğlu,
Süleyman Çoltu, İsa Ayten, Ümit Keçeli, Ferhat Kölecik, Hakan Arıkan, Hilmi Doğan, Harun Sağ, Mehmet Kahraman,
Nurettin Özer, Şefaat Avcı, Bayram Türkmen, Süleyman Dağdelen

Aramızdan Ayrılanlar

Olcay Kabadayı , Önder Özkan, Sedat Öğüt, Şahin Bilir, Murat Özcan, Caner Ayhan, Ümit Keçeli, Ömer Uysal,
Bilgehan Ataş, Muhammed Akgün, Ergün Ceylan

Aramıza katılan arkadaşlarımıza Deniz Tekstil ailesine hoş geldiniz diyoruz. Ailemizden ayrılan arkadaşlarımıza ise
bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluk dileriz.

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Halil Kırboğa-kızı Elif / Kazım Yavuz-oğlu Memiş / Zihni Bolat-oğlu Onur / Mahmut Köse-kızı Müzeyyen / Özgür Ayva-kızı Ecrin
Çocuk sahibi olan çalışanlarımıza çocukları ile mutlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Doğum Günleri

Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı

Görevi

Doğum Tarihi

İbrahim Ilgın
Ümmü Bardak
Iraz Deniz
Mesut Güdücü
Şener Akpınar
Oğuz Akkuş
Ferhat Nalcı
Veli Can
Niyazi Saraç
Recep Çakmak
Uğur Zengin
Ali Akkoç
Erdöner Çam
Dilaver Atıcı
Bekir Kes
Tair Erden
Hüseyin Ercan Esen
Ergün Ceylan
Mustafa Bozkurt
Rabia Erdal
Nursel Arıkan
Selma Sobay
Ramazan Baysal
Tuncer Aslantaş
Gülnur Özata
Hakan Yaşar
Ertekin Yazar
Nursen Kırık

Halat Açma Op.
Yumuşak Sarım Ustası
Sarım Op.
KB Makine Op.
Mal Açma Op.
Elektrik Bölümü Stajeri
Yemekhane Per.
Mal Açma Op.
Elektrik Bölümü Stajeri
Ramöz Op.
KB Makine Op.
Üniversite Stajeri
Bekçi
KB Makine Op.
BB İşletme Şefi
Yükleme Op.
Mal Açma Op.
KB Makine Op.
Balon Sıkma Op.
Test Lab. Laborant
Sarım Op.
Çayocağı Per.
Partileme Op.
Yemekhane Per.
Yemekhane Per.
BB Makine Op.
Proses Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı

1.9
1.9
1.9
1.9
3.9
3.9
4.9
6.9
9.9
10.9
10.9
12.9
15.9
22.9
1.10
2.10
4.10
10.10
10.10
10.10
12.10
15.10
26.10
28.10
28.10
28.10
31.10
1.11

Adı-Soyadı

Görevi

Fatih Öz
Mehmet Baylav
Şahin Akan
Hacı Bayram Kandemir
Ramazan Tire
Yunus Karadeniz
Mahmut Köse
Göksel Kaygısız
Hayati Karahan
Hüseyin Aksoy
Songül Uslu
İlker Aksu
Zihni Bolat
Turan Acar
Hamdi Akaz
Bilge Yıldırım
Kasım Çaylı
Murat Erbay
Ayhan Kurt
Ramazan Emül
Hayrullah Kömürcü
Şükrü Karaca
Fatma Keskin
Sadullah Sarıçoban
Mustafa Zana
İlhan Yılmaz
Adem Ekiz

Santrifuj Op.
BİM Sor.
Mal Açma Op.
Açık En Sanfor Op.
Kalite Kontrol Op.
Kazan Op.
KB Makine Op.
BB Vardiya Amiri
KB Makine Op.
Elektrik Bakım Şefi
Sıkı Sarım Ustası
İşletme Müdürü
Kimyasal Depo Sor.
KB Makine Op.
Ramöz Op.
Test Laboratuvarı Şefi
RF Kurutma Op.
KB Ambar Sor. Yrd.
BB Vardiya Amiri
KB Makine Op.
Kurutma Postabaşı
KB Makine Op.
Boya Lab. Laborant
KB Makine Op.
KB Makine Op.
Elektrik Bölümü Stajeri
KB Makine Op.
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6.11
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10.11
17.11
20.11
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1.12
3.12
6.12
9.12
10.12
10.12
11.12
12.12
13.12
16.12
17.12
19.12
20.12
21.12
22.12
25.12
25.12
26.12
27.12
30.12
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Kültür - Sanat

müzik
Sıla Gençoğlu
son albümü ile: Joker
1. Masumum
2. Cam
3. Bodrum un Suları
4. Sevişmeden Uyumayalım
5. Malum
6. Ne Desem İnanırsın
7. Pardon
8. Boşver
9. Vur Kadehi
10. Köşe Yastığı
11. Yoruldum
12. Alain Delon
13. Gözlerine Teslimim

kitap
Gönülden yazılmış her roman,
her hikâye, her kelime bir
şemsparedir...
Güneş parçası...
Kararır gökyüzü bazen;
kasvetli bulutlar kaplar semayı.
Hayatın ritmi durağanlaşır,
sohbetler bildikleşir,
içimizde birikir yalnızlık hissi.
Nasıl özleriz güneşi o zaman,
griler içinde aradığımız
bir tutam renk demeti.
Peri tozu gibi, inceden.
Gönülden yazılmış her roman,
her hikâye, her kelime
bir şemsparedir...
Güneş parçası...
Düşer omuzlarımıza,
kar tanesi gibi usulca,
yağmur gibi yıkar ruhumuzu,
arındırır tozdan kirden
tekdüzeliklerden...

Yazar:Elif Şafak
Çizer:Kutlukhan

Perker

Sayfa Sayısı: 252
Dili: Türkçe
Yayınevi: Doğan Kitap

film

Denizli Beled
iye Sanat M
erkezi
264 44
Beyaz Sahn 80
e - Kınıklı
21
Cinemaximum2 32 62
Forum
215 15 35 - Çamlık
Teraspark A
vş
374 10 00 ar

Çanakkale 1915
Yönetmen: Yeşim Sezgin
Oyuncular: Şevket Çoruh,
Barış Çakmak, İlker Kızmaz,
Bülent Alkış
Tür: Tarih, Savaş
Ülke/Ülkeler: Türkiye
Yapım: 2012
Konu: Tarih araştırmacısı ve yazar
Turgut Özakman'ın Diriliş adlı
eserinden beyazperdeye aktarılan
film yönetmenliğini Yeşim Sezgin
üstleniyor. Tarihi tüm gerçekliğe
yansıtması planlanan yapımın
oldukça büyük bütçeli bir proje,
yapım firması ise Fida Film.
Çekimlerin tamamı da Çanakkale
çevresinde gerçekleştiriliyor.
Balkan savaşının sonrasında
yorgun olan halkın, dirilip tekrar
kendine gelişleri ve Çanakkale'de
onlar için hazırlanmış koskocaman
bir ordu karşısında kazandıkları
zafer filmde olabildiğince
gerçekçi bir şekilde gözler önüne
serilmeye çalışılıyor.
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Yaz denince akla gelen, şarkılara konu olmuş bir mekandır Bodrum.
Ama sonbaharı da ayrı güzeldir.
Bu yazımızda yaz aylarının Bodrum'unun yanında son baharından
bahsedeceğiz. Kültürel bir Bodrum turuna hazır mısınız?
Bodrum ve Tarihçesi
Bodrum'un antik çağdaki adı
Halikarnassos'dur. Türkçe Halikarnas
olarak okunmuştur. Aziz Petrus Kalesi
(Castle of St. Peter) adı verilen kale ile
birlikte şehrin Aziz Petrus'a adanmasıyla
şehre Petrium adı verilmiştir. Bu isim
zaman içerisinde önce petrum sonra
potrum ve en sonunda Bodrum olarak
okunur olmuştur.
Dünyanın 7 harikasından Mavsolos'un
Mozolesi Halikarnassos şehrinde inşa
edilmiştir. Depremler ve istilaların etkisiyle
zamanla yıkılan mozolenin mermerden
taşları Bodrum Kalesinin yapımında
kullanılmıştır.
Bodrum şehri Anadolu toprakları üzerinde
en son ele geçirilen hristiyan toprağıdır.
Şehir II. Mehmet zamanında kuşatıldıysa
da ancak I. Süleyman'ın Rodos Seferi
sırasında ele geçirilebilmiştir.

ulaşılır. Kapılar üzerinde armalar
bulunmaktadır. Armalar üzerinde haçlar,
düz veya yatay bantlar, ejder ve aslan
figürleri bulunmaktadır. İç kalede Şapelin
Bodrum'un simgesi haline gelmiş ve
altı dahil olmak üzere 14 sarnıç vardır. Kale
bugün Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak
koruganı, çiftli duvarlar arası su hendeği,
kullanılan Bodrum kalesi iki liman arasında asma köprü, kontrol kulesi, II. Mahmut
kayalık bir alan üzerinde kurulmuştur. Antik tuğrası kalenin göze çarpan yerlerindendir.
çağda önce ada olan bu alan sonraları
Bodrum Kalesi, 19. yüzyıl sonunda kalenin
kente bağlanarak yarımada durumuna
hapishane olarak kullanıldığı dönemde bir
gelmiştir.
hamam yapısı ile Osmanlı niteliği
1406-1523 yılları arasında inşa edilen St.
kazanmıştır.
Jean Şövalyeleri'nin kalesi, kare planlı, 180 Kale bugün Sualtı Arkeoloji Müzesi olarak
x 185 m. ölçülerindedir. İç kale içinde
kullanılmaktadır. Müze koleksiyonlarında
değişik ülke adları verilmiş kuleler
bulunan eserler Türk hamamı, Amphora
bulunmaktadır. En yüksek kule deniz
sergilemesi, Doğu Roma Gemisi, Cam
seviyesinden 47.50 m. yükseklikte olan
Salonu, Cam Batığı, Sikke ve Mücevherat
Fransız Kulesi'dir. Diğer kuleler İtalyan
Salonu, Karyalı Prenses Salonu, İngiliz
Kulesi, Alman Kulesi, Yılanlı Kule ve İngiliz
Kulesi, İşkence ve Katliam Odaları ve
Kulesidir.
Alman Kulesi'nde sergilenmektedir. Ayrıca,
Kalenin doğu duvarı dışında kalan
33.5 dönüm genişliğindeki bir arazi
bölümleri çift beden duvarları olarak
üzerine kurulmuş olan kalede açık
takviye edilmiştir. İç kaleye 7 kapı geçilerek mekanlarda da eser sergilenmektedir.

Bodrum Kalesi ve Sualtı
Arkeoloji Müzesi

Yapmadan Gelmeyin
•Barlar sokağından veya ara
sokaklardan deniz süngeri almadan.
•Barlar sokağını geçince
ulaşacağınız sahilde gün batımını
seyredip çayınızı yudumlamadan.
•Barlar sokağı girişindeki fırından
tatlı yemeden

GELMEYİN...

söylemek gerekirse pek az şey günümüze
kalmıştır. Var olanlar da seneler içinde
sanki sistematik bir şekilde tahrip
edilmişlerdir. Haikarnassos'tan kalanların
içerisinde nispeten en iyi korunanı
Göktepe'nin güney eteklerine sırtını
dayamış olan amphitiyatrodur.
Elimizde kesin bilgiler olmasa da antik
tiyatronun Maussollos devrinde veya biraz
daha geç devirde yapılmış olabileceği
(ama M.Ö. 4. yüzyıldan ne sonra ne önce)
kuvvetli bir ihtimaldir. Ancak yapı Roma
çağında onarım görmüş, belki de skene
(sahne) ikinci katı ve üst cavea (oturma
yerleri) bu çağda inşa edilmiştir. Doğu
Roma imparatorluğu devrinde ise ufak
tefek tamiratlarla kullanılmış ve daha
sonraları M.S. 7. yüzyıldan sonra
kullanılmaz olmuştur. Belki de zelzeleler
Antik çağların Batı Anadolu'daki en önemli sonucu toprak altında kalmıştır. Zira
Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu (o zamanlar
kentlerinden ve dünyanın Yedi
Harika'sından birine sahip ve tarihin babası asistan idi) burada kazılara başlamadan
sayılan Herodotos'un doğum yeri olan bu önce (1970) alt cavea'nın varlığı pek
bilinmiyordu.
kentten, Halikarnassos'tan üzülerek

Kalenin tüm kuleleri bugün Bodrum
Müzesinin bir sergileme alanı olarak
hizmettedir. Bunun yanında Serçe Limanı
Batığı, Uluburun Batığı gibi bazı özel
sergilemeler için kalenin atmosferini
bozmayacak yeni yapılar da kale içine inşa
edilerek sergileme alanları muhtelif
tarihlerde genişletilmiştir.
Pazartesi hariç haftanın her günü
gezilmeye açık olan müze içerisinde
Dünyanın bilinen en eski batığı "Uluburun
Batığı" da dahil olmak üzere, dünya sualtı
arkeolojisinin temellerinin atıldığı sualtı
kazılarında ortaya çıkarılan binlerce eşi
bulunmaz eser sergilenmektedir.
Müze, 1995 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi
Yarışması'nda "Özel Övgü" ödülünü
almıştır.

Bodrum Anfi Tiyatrosu

Bodrum Evleri ve
Sokakları
Tüm o fiyakalı, hareketli yaz hayatının
ötesinde; Bodrum beyazdır, Bodrum
mavidir, Bodrum yeşildir.
Kalabalığın dolaştığı sokaklardan dar
sokaklara çevirdiğinizde yolunuzu taş
sokaklar, taş duvarlar, beyaz evler, renk
renk çiçekler ve kadim ağaçlarla kesişir
yolunuz.
Bazı evlerin önünde tahta taburelere
oturmuş yaşlılar selam verir size Bodrum
şivesi ile.

Bodrum Çevresi
Bodrum yarım adası en az yarım adaya
adını veren Bodrum kadar güzel yerleri de
saklar.
Bitez, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan,
Turgutreis, Yalıçiftlik, Güvercinlik gibi yerler
de sonbaharın güzelliğinde görülmesi
gereken turistik mekanlar olmalı.

Nasıl Gidilir?

Ne Yenir?

Nerede Kalınır?

Denizli Bodrum arası 250 km.dir.
Pek çok büyük otobüs firması
tarafından sefer düzenlenmekte.
Özel araçla gidecekler için en
rahat ve kolay yol
Kale-Muğla-Milas üzerinden
gidilen yoldur.

Bodrum pek çok otel ve pansiyon ile
konaklama alternatiflerine sahip.
Şehir merkezine uzaklaştıkça güzel
manzaralı, uygun fiyatlı alternatifler
bulmak mümkün.

Bodrum demek, deniz mahsulleri
demektir. Her türlü deniz mahsulünü
bulamanız olası.
Ayrıca Bodrum ve Ege Bölgesine
özgün keşkek ve zeytinyağlıları da
bulursanız mutlaka tadın.
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Yapmadan Gelmeyin
•Barlar sokağından veya ara
sokaklardan deniz süngeri almadan.
•Barlar sokağını geçince
ulaşacağınız sahilde gün batımını
seyredip çayınızı yudumlamadan.
•Barlar sokağı girişindeki fırından
tatlı yemeden

GELMEYİN...

söylemek gerekirse pek az şey günümüze
kalmıştır. Var olanlar da seneler içinde
sanki sistematik bir şekilde tahrip
edilmişlerdir. Haikarnassos'tan kalanların
içerisinde nispeten en iyi korunanı
Göktepe'nin güney eteklerine sırtını
dayamış olan amphitiyatrodur.
Elimizde kesin bilgiler olmasa da antik
tiyatronun Maussollos devrinde veya biraz
daha geç devirde yapılmış olabileceği
(ama M.Ö. 4. yüzyıldan ne sonra ne önce)
kuvvetli bir ihtimaldir. Ancak yapı Roma
çağında onarım görmüş, belki de skene
(sahne) ikinci katı ve üst cavea (oturma
yerleri) bu çağda inşa edilmiştir. Doğu
Roma imparatorluğu devrinde ise ufak
tefek tamiratlarla kullanılmış ve daha
sonraları M.S. 7. yüzyıldan sonra
kullanılmaz olmuştur. Belki de zelzeleler
Antik çağların Batı Anadolu'daki en önemli sonucu toprak altında kalmıştır. Zira
Prof.Dr. Ümit Serdaroğlu (o zamanlar
kentlerinden ve dünyanın Yedi
Harika'sından birine sahip ve tarihin babası asistan idi) burada kazılara başlamadan
sayılan Herodotos'un doğum yeri olan bu önce (1970) alt cavea'nın varlığı pek
bilinmiyordu.
kentten, Halikarnassos'tan üzülerek

Kalenin tüm kuleleri bugün Bodrum
Müzesinin bir sergileme alanı olarak
hizmettedir. Bunun yanında Serçe Limanı
Batığı, Uluburun Batığı gibi bazı özel
sergilemeler için kalenin atmosferini
bozmayacak yeni yapılar da kale içine inşa
edilerek sergileme alanları muhtelif
tarihlerde genişletilmiştir.
Pazartesi hariç haftanın her günü
gezilmeye açık olan müze içerisinde
Dünyanın bilinen en eski batığı "Uluburun
Batığı" da dahil olmak üzere, dünya sualtı
arkeolojisinin temellerinin atıldığı sualtı
kazılarında ortaya çıkarılan binlerce eşi
bulunmaz eser sergilenmektedir.
Müze, 1995 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi
Yarışması'nda "Özel Övgü" ödülünü
almıştır.

Bodrum Anfi Tiyatrosu

Bodrum Evleri ve
Sokakları
Tüm o fiyakalı, hareketli yaz hayatının
ötesinde; Bodrum beyazdır, Bodrum
mavidir, Bodrum yeşildir.
Kalabalığın dolaştığı sokaklardan dar
sokaklara çevirdiğinizde yolunuzu taş
sokaklar, taş duvarlar, beyaz evler, renk
renk çiçekler ve kadim ağaçlarla kesişir
yolunuz.
Bazı evlerin önünde tahta taburelere
oturmuş yaşlılar selam verir size Bodrum
şivesi ile.

Bodrum Çevresi
Bodrum yarım adası en az yarım adaya
adını veren Bodrum kadar güzel yerleri de
saklar.
Bitez, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan,
Turgutreis, Yalıçiftlik, Güvercinlik gibi yerler
de sonbaharın güzelliğinde görülmesi
gereken turistik mekanlar olmalı.

Nasıl Gidilir?

Ne Yenir?

Nerede Kalınır?

Denizli Bodrum arası 250 km.dir.
Pek çok büyük otobüs firması
tarafından sefer düzenlenmekte.
Özel araçla gidecekler için en
rahat ve kolay yol
Kale-Muğla-Milas üzerinden
gidilen yoldur.

Bodrum pek çok otel ve pansiyon ile
konaklama alternatiflerine sahip.
Şehir merkezine uzaklaştıkça güzel
manzaralı, uygun fiyatlı alternatifler
bulmak mümkün.

Bodrum demek, deniz mahsulleri
demektir. Her türlü deniz mahsulünü
bulamanız olası.
Ayrıca Bodrum ve Ege Bölgesine
özgün keşkek ve zeytinyağlıları da
bulursanız mutlaka tadın.
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Sofra’dan Sofraya...
Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren
Sofra Aşçısı Veli Usta'dan yeni tarifimiz aşağıdaki gibi.

Patatesli Besik
, Kebabı
Malzemeler:
6 adet irice patates
400 gr kuşbaşı et
1 adet kuru soğan
1 adet çarliston biber
1 adet domates
3-4 kaşık sıvı yağ
Kırmızı toz biber, Karabiber, Kekik,Tuz
Püre için
1 yemek kaşığı sıvıyağ
½ çay bardağı süt
2-3 yemek kaşığı un
Sos için
2-3 yemek kaşığı sıvıyağ
1 yemek kaşığı salça
2 su bardağı su
İlk olarak kuşbaşı etleri tencereye sıvıyağ ile birlikte koyarak bir çay
bardağı su ilave edin. Önce harlı sonra kısık ateşte pişirelim. Etlerin
pişmesine yakın , yemeklik doğranmış soğan, biberleri ekleyelim.
Domatesleri ister rende isterseniz kabukları soyup küçük halde
doğrayın. Tencereye atın.Tuz ve baharatları ekleyin. Hepsi piştikten
sonra ocaktan alın.
Diğer tarafta patatesleri soyup uzunlamasına ikiye bölün.Bir kaşık
yardımıyla dibini oymadan beşik haline getirin.
Hazırladığınız etli harcı ortalarına doldurun. Bir fırın tepsisine dizip , iki
bardak suyla ezdiğiniz salçaları beşiklerin üzerine gezdirin. Tepsinin
üzerine folyo kaplayıp 180-200ºC de pişirin.
Yemeğimiz fırında pişerken beşamel sosunu hazırlayın. Fırındaki
patates beşiği piştiyse üzerine, beşamel sosunu dökün.
Afiyet olsun.

karikatür köşesi

Bu sayıdaki sorumuz da
aşağıdaki gibidir.
Cevaplarınızı
iletişim kanalları ile
Selçuk Aksarı'ya
iletebilirsiniz.
Aşağıdaki Şekilde
Kaç Altıgen Var
Gözlerimizi dört açıp
sayalım

geçen sayının cevabı
Kaç Kişi Var?
Bayram yakın, bol bol tokalaşacağız. Biraz da hesabını
yapalım.
Herkesin birbirinin elini sıktığı bir bayramlaşmada, toplam
66 kez el sıkışılıyor.
Acaba bayramlaşan kaç kişi vardır?
Cevap
12 kişi vardır.

Soruya doğru cevap veren çalışanlarımızı kutlarız.
Ali Aktaş
Ayhan Kurt

objektife takılanlar

Kış yaklaşırken.

®

feel, what you wear...

