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Merhaba,
2013 yılından merhaba. Zamanın su gibi akıp gittiği
bir yılı daha, 2012 yılını geride bıraktık. Önümüzde
yeni, umutlarla dolu bir yıl daha var. Umuyoruz ki,
yeni yıl size güzelliklerle gelsin.

Yayın Kurulu
Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu

Bu sayıda katkıda bulunanlar
Adile Karcı, Burçin Aydın.

Grafik Tasarım, Baskıya Hazırlık ve Basım
idegrafik ltd. şti.
Basım Tarihi
Ocak 2013

2012 yılına dönüp baktığımızda pek çok değişikliğin
yaşandığı bir yıl görüyoruz. Üretim sistemimizde
yeniden yapılanma çerçevesinde düzenlemeler
yaptık. Havlu prosesi ile ilgili makinelerimizi
işletmemizden çıkarmaya, tamamen örgü kumaş
çalışacak şekilde tekrar düzenlemeler yapmaya
başladık. Bu süreç yeni yılın ilk dönemlerinde de
devam edecek gözüküyor. Bu telaşlı ve heyecanlı
süreçte sizlerinde gerek iş güvenliği anlamında,
gerekse üretim kalitesi anlamında sisteme katkıları
önem kazanmakta.

Yazışma Adresi
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş Boyahanesi
İbrahim Çallı Caddesi Organize Sanayi
2. Bölgesi
Gürlek / Denizli
Tel:0.258.269 15 20 Fax:0.258.269 11 66
kgb@deniztekstil.com.tr
boyahane@deniztekstil.com.tr

2012 yılının son çeyreğinde İş Güvenliği Kanunun
yayınlanması ile işletmemiz de İş Güvenliği
Uzmanlığı konusunda danışmanlık hizmeti almaya
başladı. 2013 yılında danışmanlık hizmeti veren
firmanın işletmemizde düzenleyeceği iş güvenliği
eğitimleri yanında, çevre ve kalite eğitimleri de olmak
üzere ciddi bir eğitim seferberliği ile karşılaşacağız.
Bu eğitimler ile gerek siz çalışanlarımızın gerekse
işletmemizin bilgi ve birikim seviyesini arttırmayı
hedefliyoruz.
Yeni yılınız kutluyorum ve yeni yılın bu ilk sayısı ile
sizleri baş başa bırakıyorum. Kazasız, sağlıklı ve
huzurlu bir yıl olsun.

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

Selçuk Aksarı

Sektörden

Teknik Tekstiller
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Bu sayımızda
son yıllarda
ülkemizde de üretimi
konusunda önemli
gelişmeler yaşanan
Teknik Tekstillerden
bahsedeceğiz.
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TEKNİK TEKSTİLLER
Teknik Tekstil Nedir?
Teknik tekstil terimi;1980'li yıllarda görünüş ve estetik
karakteristiklerin ziyade teknik özellikleri ve performansları
için geliştirilen ve çeşitliliği her geçen gün artan ürünler ve
üretim tekniklerini tarif eder. Hızla büyüyen komplike ve
zengin bir sahadır.
Estetik ve dekoratif özelliklerinin yanında sahip oldukları
teknik, performans, fonksiyonel, mühendislik, high-tech
özellikleri için imal edilirler.
Teknik tekstiller pahalı, katma değeri yüksek ürünlerdir.
Kimyasallara, hava şartlarına, mikro organizmalara dayanıklı,
yüksek mukavemet, yanmazlık gibi üstün
performans özelliklerine sahip ürünlerdir.
Bu ürünler tekstil dışındaki alanlarda da kullanılırlar; ancak
alıcı bizzat teknik tekstil ürününü kullanmaz, herhangi bir
malzemenin parçası olarak kullanılır.
Teknik Tekstillerin Kullanım Alanları
Teknik tekstillerin zamanımızda çok çeşitli kullanım alanları
bulunmaktadır. Bunlar:
1) Zirai tekstiller (agrotech): Tarım, bahçıvanlık, ormancılık ve
su ürünlerinde kullanılan tekstiller
2) İnşaat tekstilleri (buildtech): Bina ve inşaatlarda kullanılan
tekstiller
3) Teknik giysiler (clothtech): Giysi ve ayakkabıların astar ve
benzeri teknik bileşenleri
4) Jeolojik tekstiller (geotech): Jeolojik tekstiller ile inşaat
mühendisliği malzemeleri
5) Ev tekstilleri (hometech): Mobilya, ev tekstili ve yer
kaplamalarının teknik bileşenleri
6) Endüstriyel tekstiller (indutech): Filtrasyon, nakil,
temizleme vb. sanayi tipi uygulamalar için tekstiller
7) Tıbbi tekstiller (medtech): Hijyenik ve tıbbi ürünler için
tekstiller
8) Taşıt araçları için tekstiller (mobiltech): Otomotiv, gemi,
tren ve hava taşıtları için tekstiller
9) Ekolojik tekstiller (oekotech): Çevre koruma amaçlı
tekstiller
10) Ambalaj tekstilleri (packtech): Ambalaj malzemeleri
11) Koruyucu tekstiller (protech): Kişisel ve mülki koruma
için tekstiller
12) Sportif tekstiller (sportech) : Spor ve serbest (gündelik)
giysiler için tekstiller

Teknik Tekstiller Hangi Malzemelerden Üretilir?
Teknik tekstiller esas itibariyle polyester, polipropilen, naylon,
pamuk, viskoz, karbon, bazalt, cam ve aramidden üretilirler.
Teknik tekstillerin üretim alanları içerisinde en hızlı gelişen
alan dokusuz yüzeylerdir. (nonwoven)
Teknik Tekstiller Hangi Formlarda Bulunurlar?
Teknik tekstiller şu formlarda bulunabilirler :
- eğrilmemiş elyaf,
- geniş ve dar dokumalar,
- dokusuz yüzeyler (nonwoven),
- çözgülü örme,
- atkılı örme,
- halat.
Teknik Tekstillerden Beklenen Özellikler
Teknik tekstillerin çok çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar
dört ana grup altında toplanabilir :
1) Mekaniksel özellikler
2) Değiştirme özellikleri
3) İnsan sağlığı ile ilgili özellikler
4) Koruma özelliği
Teknik Tekstil Üretiminde Başlıca Ülkeler ve Bölgeler
Teknik tekstil üretiminde dünyada önde gelen bölgeler
sırasıyla Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Güney
Amerika, Güney Asya ve Güneydoğu Asya Ülkeleri olarak
sayılmaktadır.
Ülke olarak bakıldığında ABD, Hindistan, Çin, Japonya,
İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya teknik tekstil üretiminde
dünyada önde gelen ülkelerdir. Halen teknik tekstil
prosesleri, pahalıca cihazlar ve tecrübeli işçiler gerektirdiği
için gelişmiş ülkelerde yoğunlaşmış durumdadır.
Tüm dünyada tekstil sanayii, teknik tekstil olarak bilinen ve
bütün tekstil uygulamaları içerisinde en hızlı büyüyen
segment olan tekstillere doğru esaslı bir yönelim halindedir.
Teknik tekstillerin konfeksiyon için üretilen tekstillerden
kabaca iki kat hızlı büyüdüğü tahmin edilmektedir
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Güncel

Gıda Güvenliği

GIDA GÜVENLİĞİ
Ülkemizde son günlerde gazetelerde Tarım Bakanlığı
tarafından yapılan denetimlerde ilgili mevzuata uygun
olmayan koşullarda üretim yapan firmalar açıklanıyor.
İçlerinde bilindik firmaların ürünlerinin de olduğu pek çok
üründe, standartların dışında yardımcı katkı maddeleri veya
üründe bulunmaması gereken yabancı maddeler
bulunuyor.
Peki bu denetimler nasıl yapılıyor? Bizler pazarda markette
nelere dikkat etmeliyiz?

GIDA MADDESİ SATIN ALIRKEN !...
Etiket Bilgilerini Dikkatle Kontrol Edin…
Gıda etiketinde ürünün adlandırılmasına dikkat edilmeli ve
içindekiler bölümü incelenmelidir.
Satın alınmak istenen ürünün özellikleri etiket bilgileri ile
karşılaştırılmalıdır. Örneğin; meyve suyu, meyve nektarı ve
meyve aromalı içecek aynı şey değildir. Tıpkı tavuk, hindi ve
dana etinden yapılan salam, sosis ve sucuğun aynı gıda
maddesi olmadığı gibi… Yine %40 yağ içeren ürünle %20
yağ içeren ürün aynı şey değildir.
Üretim İznine veya İthalat İznine Dikkat Edin…
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca verilen üretim izin tarih ve
numarasının, eğer ürün ithal ise Tarım ve Köyişleri
Bakanlığı'nın ithalat izin ve numarasının etikette yazıyor
olmasına dikkat edilmelidir.
Kontrol Edin…
Ürünün, ambalajının üzerindeki son tüketim tarihi ve raf
ömrü dikkatle okunmalıdır. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler
alınmamalı ve bu ürünler için satıcı uyarılmalıdır.
Son tüketim tarihi geçmiş veya üretim izni olmayan ürünleri
satan satış yerleri, Tarım İl Müdürlüklerine bildirilmelidir.
Gıdalar, uygun koşullarda muhafaza edilmeli, hazırlanmalı ve
tüketilmelidir.
Ambalaj Kontrolü Yapın…
Bozulmuş, bombaj yapmış, şişmiş, delinmiş, sızıntı yapmış,
çökmüş ambalaja sahip gıda ürünleri risk
taşıyabileceğinden satın alınmamalıdır.
Muhafaza Şartlarını Kontrol Edin…
Etiket üzerindeki uyarılara dikkat edilmeli ve her ürünün
kendine özgü muhafaza şartlarında (sıcaklık, nem, ışık,
vb…) satışa sunulup sunulmadığı kontrol edilmelidir.
Örneğin yumurta alırken, kabuğun temiz olmasına,
yumurtanın kırık veya çatlak olmamasına ve serin yerde
(<12 °C) muhafaza edilmesine dikkat edilmelidir.
Çiğ kırmızı etler ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarını satın
alırken dış yüzey renginin parlak kırmızı ve homojen nitelikte
olmasına, renkli ışık ile etlere aldatıcı görünüm verilip
verilmediğine, etlerin veteriner hekim kontrolünden geçtiğini
gösterir sağlık damgası olmasına, 0-4 °C'de muhafaza
edilmesine ve soğuk zincirin kırılmamasına dikkat
edilmelidir.
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Sucuk, salam, sosis vb. ürünleri satın alırken, kılıfta yağ ve
su sızması, hava kabarcığı ve renk farklılığının olmamasına
ve ambalajın sağlam olmasına dikkat edilmelidir.
Raflardaki Sıcaklığı Kontrol Edin…
Buzdolabında ve derin dondurucuda muhafaza edilen gıda
maddeleri uygun şartlarda soğutulmalıdır. Varsa soğutucu
ve dondurucudaki sıcaklık ölçer kontrol edilmelidir.
Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat
edilmelidir. Dondurulmuş gıdalar alışverişin en sonunda
alınmalı ve en kısa sürede eve ulaştırılarak derin
dondurucuya konulmalıdır.
Dondurma ve diğer dondurulmuş gıdalarda çözülüp
donma durumunu gösteren şekil bozukluğu gibi işaretlere
dikkat edilmelidir.
Soğutucu dolaplar uygun şartlarda çalışıyor olmalı ve
gıdalar hava akımına izin verecek şekilde depolanmalıdır.
Kırmızı et ve kanatlı etleri alışverişin en sonunda alınmalı,
yüksek sıcaklıkta fazla dolaştırılmadan en kısa sürede eve
ulaştırılmalı ve buzdolabında saklanmalıdır.
Açıkta Satışa Sunulan Gıdaları Satın Almayın…
Taze meyve ve sebzeler ile teknik ve hijyenik koşullarına
uygun olarak satılan dökme gıdalar hariç, açıkta satılan
ambalajsız gıdalar satın alınmamalıdır.
Dökme olarak (orijinal ambalajından çıkarılmış) satın alınan
gıdaların etiket bilgileri (son kullanım tarihi, üretici firma vb.)
mutlaka istenmelidir. Doğrudan ve çapraz bulaşmanın
önlenmesi ve izlenebilirliğin sağlanması amacıyla mümkün
olduğunca orijinal ambalajlı ürünler tercih edilmelidir.
Gıda Maddelerinin Evde Muhafazası ve Kullanımı!...
Süt ve süt ürünleri buzdolabı koşullarında 0-4 °C de
muhafaza edilmelidir.
Etler, sakatatlar ve kıyma 4 °C'nin altında, dondurulmuş
ürünler ise -18 0C'de derin dondurucuda muhafaza
edilmelidir. Dondurularak muhafaza edilen ürünlerin de bir
son tüketim tarihi ve raf ömrü olduğu unutulmamalıdır.
Yumurtalar, evde 0-4 °C'de buzdolabı koşullarında mu
hafaza edilmelidir.
Taze meyve ve sebzeler buzdolabı koşullarında 10 °C nin
altında muhafaza edilmelidir.
Bal, oda sıcaklığında kapalı bir kapta kuru ortamda
muhafaza edilmelidir.

Alo Gıda hattı 174
Gıda ile ilgili şikayet ve
sorularınız için arayabilirsiniz!

Teknoloji-Sağlık

Deprem ve Tsunami'ye Karşı Teknolojik Uygulamalar
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DEPREM VE TSUNAMİ'YE KARŞI TEKNOLOJİK UYGULAMALAR
Bir deprem bölgesi olan ülkemizde depreme karşı alınması
gereken tedbirler binlerce insanımızın hayatına mal olan 17
Ağustos 1999'da gerçekleşen Gölcük Depreminden beri
tartışılıyor. Ancak geçen bunca sürede depreme karşı
alınmış ciddi tedbirlerden bahsetmek mümkün değil.
Peki dünya deprem ve depremin sonuçlarından biri olan
tsunami ile mücadele için neler yapıyor? Bu sayımızda
yakından inceleyeceğiz.
Deprem ve Tedbirler
Depremler temel olarak yer kabuğunun hareket etmesi ile
ortaya çıkan sarsıntılardır.
Yer kabuğu farklı katmanlardan oluşmakta ve çeşitli
nedenlerle farklı sistemler içerisinde hareket etmektedir. Bu
hareketler sırasında farklı hareketlerde bulunan yer kabuğu
parçaları ile çarpışmalar veya kırılmalar yaşanabilir. Bunları
da deprem olarak hissederiz.
Depremlerden korunmak için en temel uygulama depreme
dayanıklı binaların yapılmasıdır.
Ülkemiz gibi bir deprem kuşağında olan Japonya
depremden korunma konusunda dünya üzerindeki en
başarılı ülkelerden biridir. Japon halkı ve hükümetleri

geçmişte yaşanan büyük depremlerde yaşanan ölümlerden
gerekli dersleri çıkarmış ve tedbirlerini almıştır.
Ülkemizde 18.000den fazla cana mal olan depremden
daha şiddetli depremlerde ölü sayısı bir elin parmaklarını
geçmeyen Japonya bunu binalarını depreme dayanıklı
yapmakla başarmıştır.
Depreme dayanıklı binalarda binanın inşa edildiği zeminden
itibaren deprem dayanımı için tedbirler alınmaktadır. Zemin
özelliklerine göre bina temeli oluşturulmakta, olası
depremlere karşı uygun malzemeler seçilmekte ve inşaat
yapılmaktadır.
Binaların depreme dayanıklı yapılmasının yanında bina
içinde de uyulması gereken bazı temel konular vardır. Bunlar
devrilme riski olan eşyaların duvarlara sabitlenmesi,
emniyetli kaçış planlarının ve yollarının bulunması gibi basit
ama hayat kurtaran önlemlerdir.
Evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını anlamak için bu
testi yapan kuruluşlardan test yaptırabilirsiniz. Test sonucuna
göre binanızda depreme karşı güçlendirme yapılması
gerekebilir.
Yeni bir ev alırken veya kiralarken deprem ile ilgili dayanıklılık
konusunda mümkün olduğunca fazla bilgi almaya çalışınız.
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Tsunami ve Tedbirler
Yer kabuğunda meydana gelen kırılma ile deniz tabanında
oluşan kot/yükseklik farkları ve/veya zemin hareketleri deniz
kütlesinin hareket etmesine yol açar. Bu hareket de tsunami
dediğimiz harekete yol açar. Tsunami dalgaları açık denizde
fazla zarar vermezken sahile yaklaştıkça artan dalga boyu ile
kıyı şeridinde önemli bir hasara yol açar.
Tsunami özellikle açık denizlere alçak kıyı şeridi çok olan
yerleşim yerleri için ciddi riskler oluşturmaktadır.
Tsunami tehlikesine karşı uygulanan temel tedbirler ise
aşağıdaki gibidir.
Tahliye: Tsunami uyarısı alındığında kıyı şeridinde yaşayan
halk iç kesimlerdeki yüksek yerlere tahliye edilir. Bunun en
önemli nedenlerinden biri dalgakıranların belirli bir dalga
yüksekliği için koruma sağlayabilmesidir. Oluşan tsunaminin
büyüklüğü bunun üstünde olursa dalga kıranları aşan deniz
suyu gene hasara yol açacaktır.
Dalgakıranlar: Tsunami dalgalarının etkisini azaltmak için kıyı
şeridinde farklı genişlik ve yükseklikte dalgakıran sistemleri
inşa edilir. Bu sistemlerde suyun hareketini yavaşlatmak için
de özel kanal sistemleri ile destekler yapılır.

Hastalıklardan Korunmak İçin Bol
Bol Kış Meyvesi ve Sebzesi Tüketin

Ülkemiz kış aylarında yaşadığı kış koşullarına bağlı olarak
zengin bir meyve ve sebze yelpazesine sahip.
Kış sebzelerini tüketirken mümkün derece fazla
pişirmekten kaçının. Çünkü fazla pişirildiklerinde önemli
derecede besin kaybına uğrama ihtimalleri artar.
Sebze ve meyveleri bol su ile güzelce yıkamayı da
unutmamamız lazım.
Bu meyveler ve sebzeler sayesinde hem dengeli
beslenmiş olacaksınız hem de vitamin eksiğinizi
gidererek kış hastalıklarından korunacaksınız.
Kışın havaların soğuması ile birlikte bu mevsim en sık
görülen hastalık grip kendini göstermeye başlar. Bu
dönemde doğa bize grip hastalığının ilacı olan portakal,
mandalina, greyfurt, limon ve narenciyeyi verir. Kışın
havaların soğuk olması nedeni ile daha çok toprağın
altında büyüyen pancar, turp, havuç, kereviz gibi
sebzeler yetişir. Ama toprağın üstünde yetişen ıspanak,
pırasa, lahana, pazı da soğuk hava koşullarına dayanıklı
sebzelerdir. Kışın çeşit yönünden az olan meyve ve
sebzelere ilave olarak öğünlerimizi kuru baklagil, bulgur,
tarhana ile çeşitlendirmeyi unutmamak gerekir. İşte
sebze ve meyvelerin kış aylarına göre dağılımı;
Aralık: Elma, mandalina, portakal, nar, armut, muz, kivi,
kestane, greyfurt, ayva, balkabağı, beyaz lahana, kara
lahana, brüksel lahanası, karnabahar, yer elması, pırasa,
ıspanak, kereviz, havuç, pazı.
Ocak: Elma, portakal, mandalina, armut, greyfurt, ayva,
kereviz, beyaz lahana, kara lahana, brüksel lahanası,
brokoli, havuç, pırasa, ıspanak, pazı, karaturp, kırmızı
turp.
Şubat: Elma, portakal, mandalina, armut, greyfurt, ayva,
kereviz, havuç, brokoli, karnabahar, pırasa, kara lahana,
brüksel lahanası, ıspanak, pazı, hindibağ, pancar, turp,
defne yaprağı, frenk soğanı.
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Bilgisayar Dünyası

YENİ KAPTAN: WINDOWS 8

Y E N İ K A P TA N : W I N D O W S 8
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İşte herkesin beklediği teknoloji sektörünün yeni kaptanı
Windows 8 tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de.
Windows 8, her şeyiyle yeniden tasarlanarak, mükemmel
kullanıcı ara yüzü ile kullanan kişilere inanılmaz bir deneyim
yaşatmakta. İşiniz, eğlenceniz ve sosyal hayatınızı tek bir cihaz
ile kontrol edebilecek, dilerseniz dokunmatik teknolojisi ile
harikalar yaratabilecek dilerseniz de klavye ve mouse
kullanımınız ile isteklerinizden ödün vermeden bu harika
teknolojiden yararlanabileceksiniz.
Windows 8 yeniden tasarlanırken, kullanmaya alışık olduğumuz
deneyimleri geliştirmiştir. Teknolojiye yön vermeye alışkın olan
Microsoft, Windows 8 ile beraber, günlük hayatımızda
kullandığımız tablet, laptop, desktop Pc'lerimiz ve artık akıllı
telefonlarımızla tek merkezli çalışabilmemize olanak
sağlamaktadır.
Bu yeni teknoloji ile beraber, 1000 çeşitten fazla sertifikalı
Windows 8 cihazı piyasaya sürüldü. Artık herkes için ve her
ihtiyaç için bir Windows 8 ürünü bulmak çok kolay. İnanılmaz
açılma süreleri, çok uzun süren şarj ömürleri ile her yerden ve
her cihazdan kesintisiz iletişimde olacaksınız.
WİNDOWS 8 GEÇMEK İÇİN EN İYİ 5 NEDEN
1. Çok uygun fiyatı
Bugüne dek çok sayıda kullanıcının bir mağazaya giderek
Windows satın aldığını söylemek zor. Zira Windows'un
yükseltme fiyatları bile şimdiye dek oldukça yüksekti. Ancak
Windows 8 ile bu değişecek gibi görünüyor. Bugün Windows
XP ve üzerine sahip olan herhangi bir kullanıcı, 2013'e kadar 40
dolar karşılığında Windows 8'e geçebilecek.
2. Eşitleme özellikleri
Windows 8, bulut özelliklerine önem veren bir işletim sistemi.
Windows 8'e Microsoft hesabınız ilegiriş yaptığınızda ayarlarınız
ve uygulamalarınız bulutla eşitleniyor. Windows 8'e farklı bir
sistemdenoturum açtığınızda bu ayarlar ve tercihler indiriliyor ve
bu sayede kendi Windows 8'inizi istediğiniz yerde
kullanabiliyorsunuz.
3. Yenileme ve sıfırlama
Windows 8'de Windows'u baştan yükleme işi çok daha kolaybir
hale geliyor. "Yenile" işlevi, kişisel dosyalarınızı ve ayarlarınızı
saklıyor (Modern arayüz uygulamaları saklanıyor); geriye kalan
her şey fabrika ayarlarına döndürülüyor. Kaldırılan programların
bir listesi masaüstünüze yerleştiriliyor, böylece onları baştan
yükleyebiliyor ve soruna neden olan yazılımı daha kolay ortaya
çıkarabiliyorsunuz.
"Sıfırla" ise sisteminizi farklı bir kullanıcıya iletmek istediğinizde
faydalanabileceğiniz bir işlev.
4. Depolama Alanları (Storage Spaces)
Depolama Alanları işlevi, birkaç diski tek bir sürücü harfi altında
birleştirerek daha büyük bir disk alanına sahip olmanızı
sağlayabiliyor. Bu işlev sayesinde örneğin depolama alanınızı
bir USB sürücüsü ile genişletmeniz bile mümkün olabiliyor.
5. Dosya Geçmişi
Windows 8, dosyalarınızı bozulmalara ve yanlışlıkla yapılan
değişikliklere karşı korumak için yeniaraçlarla geliyor. Dosya
Geçmişi, Kitaplıklar, Masaüstü, Yer İmleri, Kişiler gibi dosya
konumlarını sıkça tarıyor ve değişiklikleri araştırıyor. Değiştirilen
dosyanın bir kopyası, sizin belirlediğiniz alternatif bir konumda
saklanıyor. Kişisel verilerde yapılan değişikliklerin tam bir listesi
saklandığından, istediğiniz zaman değişiklikleri geri
döndürmeniz mümkün oluyor.
Kaynak : www.microsoft.com/tr

Samsung Galaxy Camera

IFA 2012'de ilk kez gösterilen Samsung Galaxy Camera,
Android işletim sistemiyle çalışan, 21 kez yakınlaşabilen
bir cihaz.
Galaxy Camera'nın temel özellikleri şöyle: Wi-Fi ile fotoğraf
gönderebilme, Bluetooth, GSMağlarına bağlanabilme, 4.8
inç'lik 1280x720 dev bir dokunmatik ekran, 21 kez
yakınlaşmaya izin veren, odak mesafesi 23-483mm
arasında değişen lens, 16 megapiksellik, kompakt
kameralar için klasik diyebileceğimiz bir imaj sensörü (1/2,
3 inç), ISO 100 ile 3200 arasında değişen ISO
Galaxy Camera'nın ekranının boyutu, Galaxy Note
kullanmış olanları şaşırtmayabilir. Ancak Galaxy
Camera'daki 4.8 inç'lik dev ekran, geleneksel kameralar
için yeni bir aşama demek.Ekran büyük olduğundan
çektiğiniz fotoğraflardaki birçok detayı kaçırmıyorsunuz. Ve
tabiki dokunmatik ekran, tüm işlemleri hızla yapmanıza izin
veriyor. Cihazı sadece pili yerleştirdiğinizde baştan
başlatmanız gerekiyor.
21 kez yakınlaşma özelliği sayesinde cihaz, uzaklardaki
bir nesneyi adeta burnunuzun dibine getirebiliyor. Bu
yakınlaşma özelliği hiçbir akıllı cepte yok (Nokia'nın 41
megapiksellik PureView 808'i de buna dahil). Otomatik
odaklanma işlevi, gün ışığında yeteri kadar hızlı çalışıyor.
Devamlı olarak fotoğraf çekmek isteyenler, bu işleve özel
mod sayesinde yaklaşık 20 fotoğrafı aynı anda
çekebiliyorlar. Galaxy Camera, 1080p çözünürlüğünde 30
fps veya 720p çözünürlüğünde 60 fps'lik videolar
kaydedebiliyor. Daha da yüksek bir fps ile video
kaydetmek isterseniz, 768x512 çözünürlüğünde bunu
yapabilirsiniz.
Peki Galaxy Camera, ne kadar yüksek bir resim kalitesi
sunabiliyor? Samsung'un Galaxy cepleriyle karşılaştırma
yaptığımızda Camera'nın onlardan açık ara önde
olduğunu söylemeliyiz. Bunun yanında Galaxy Camera,
geleneksel kompakt kameralar ile rekabet edebilecek
kapasitede.
15 farklı varsayılan mod ile başarılı ve kolay fotoğraf çekim
deneyimi sunan Galaxy Camera, fotoğraf sihirbazı aracıyla
fotoğraflar üzerinde kolay değişiklikler yapmanızı sağlıyor.
Ayrıca Android'li cihaza Instagram gibi uygulamaları
yükleyebiliyor, çektiğiniz fotoğrafları doğrudan internete
yükleyebiliyorsunuz.

Deniz'den Sayı:26
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İSİG

İş Güvenliğinde 2012 Karnemiz

İŞ GÜVENLİĞİNDE 2012 KARNEMİZ

İş kazaların ve ramak kala olayları önlemek için eğitimden,
makine iyileştirmelerine, kişisel koruyucu donanımlardan,
uyarı levhalarına, iş izninden emniyet şeridine kadar pek çok
yöntem uyguluyoruz. Ancak alınan bunca tedbire rağmen
bazen kişisel hatalardan bazen de yetersiz altyapı, makine
gibi nedenlerden olaylarla karşılaşıyoruz.
2012 yılı içerisinde yaşanan iş güvenliği olaylarına yakından
baktığımızda karşımıza çıkan tablo aşağıdaki gibidir.

Yaralanma Şekilleri
Yaralanma şekillerine baktığımızda tablo aşağıdaki gibi
oluşmaktadır.
Yaralanma Şekli
Kesik
Çarpma/Çarpışma
Yanık
İncinme/Burkulma
Düşme
Cisim Çarpması/Sıçraması
Böcek Sokması
Diğer

Sayısı
13
6
5
4
3
3
2
7

Yaralanma şekillerinde kesik ilk sırayı alıyor. Bu kesikler
içerisinde özellikle makasla çalışma sırasında dikkatsizlik
sonucu el/parmak kesme oldukça yüksek sayıda.
Burada dikkatsiz çalışma yanında uygun kişisel koruyucu
donanımları da kullanmama sonucu kazaların oluştuğu
görülüyor.
Kesikli kazalar geçtiğimiz yılda da ilk sırada yer almaktaydı.

Olay Türü

Sayısı

Kaza

44

Ramak Kala

29

44 kazanın 2 tanesinde ise gün kayıplı yaralanmalarımız
olmuştur. Bu kazalardan biri makasla kesik, diğeri ise
çarpma sonucu kesik olarak gerçekleşmiştir. Toplam iş
gücü kaybı 14 gün olarak gerçekleşmiştir.

Yaralanan Organlar
Yaralanan organlara baktığımızda ise tablo aşağıdaki gibidir.
Yaralanan Uzuv
Kol / El / Parmak
Göz
Baş
Bacak
Yaralanma Yok

Sayı
22
4
3
1
13
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Bu tabloya baktığımızda kazalar sonucunda en çok kol/el
ve parmak yaralanması ile karşılaştığımızı görüyoruz.
Vücudumuzun bu kısmını korumak için çalışmalarımız
sırasında dikkatli olmanın yanında uygun eldiven ve kol
koruyucuları de kullanmamız gerekiyor.
Kol / El / Parmak yaralanmaları geçtiğimiz yılda da ilk sırada
yer almaktaydı.

Bölümleri çalışan sayısına göre değerlendirdiğimizde ise
Boya laboratuarında ve Mekanik Bakım bölümlerinde
hemen her iki çalışanımızdan birinin kaza geçirdiği
anlaşılmaktadır.
Tüm bölümlerde çalışanlarımızın daha dikkatli ve kurallara
uygun çalışması kaza sayılarının azaltılmasında etkin
olacaktır.
Kazaları Önlemek İçin Dikkat Etmemiz Gerekenler
-Tehlikeli hareket ve davranışlardan kaçınmalıyız.
-Tehlikeli durumları, açık tehlike ve riskleri en kısa
sürede amirlerimize bildirmeliyiz.
-Kullanmamız gereken kişisel koruyucu
donanımları (KKD) düzgün ve sürekli kullanmalıyız.

Olayların Meydana Geldiği Yerler
Olay Yeri
KB Boyahane
Genel
KB Kurutma
Mekanik Bakım
Bobin Boyama
Boya Lab.
Elektrik Bakım
KB Ambar
Test Lab.
Kimyasal Depo

-Makinelerdeki emniyet tedbirlerini iptal
etmemeliyiz, arıza durumunda en kısa sürede
bakım birimlerine haber vermeliyiz.
-Uyarı levhalarına uymalıyız.
-Dikkatli çalışmalı, çalıştığımız makinenin,
yaptığımız işin tehlike ve risklerine dikkat etmeliyiz.

Sayı
8
7
7
5
5
5
2
2
1
1

Olay yerlerine baktığımızda Kumaş Boyama bölümlerinde
kaza sayılarının yüksek olduğu görülüyor. Burada gerek
çalışan ve makine sayısının fazla olması gerekse alanın
geniş olması bunda etken olmaktadır.
Genel olarak belirtilen kazalar ise daha çok işletme
bahçesinde veya taşeronlar tarafından yaşanan kazalardır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti Anlaşması
Yasal olarak bulundurmamız gereken veya dışarıdan
danışmanlık hizmeti almamız gereken İŞ Güvenliği
Uzmanlığı hizmetinde Duyem firması ile İş Güvenliği
Uzmanlığı hizmet anlaşması imzaladık.

Unutmayın!
Kazalardan korunma tedbirlerine uymak ilk önce kendi
canınızın yanmasına engel olacaktır.

Duyem firması danışmanlık hizmeti kapsamında, saha
kontrolünden, risk analizlerine, eğitimlerden iş güvenliği
çalışmalarına kadar pek çok alanda danışmanlık hizmeti
verecek.

Can güvenliğiniz için alınmış tedbirlere uyunuz ve
dikkatli çalışınız.

Duyem şirketimizin diğer işletmelerinde de İş Güvenliği,
bunun yanında boyahane hariç diğer işletmelerimizde
Çevre Danışmanlık hizmeti de verecek.
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Seasoul'den

Kutlu Olsun

®
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Konforu ve şıklığı buluşturan Seasoul'un 2013 yaz
koleksiyon çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimlerde ünlü bir
bisküvi firmasının erkek mankenini kullanan Seasoul, her
yaz olduğu gibi bu yaz da karşımıza plajlarda ve günlük
yaşamda kullanabileceğiniz rengarenk ve trend bir
koleksiyonla çıkıyor.
Yenilenen web sayfasında (www.seasoul.com.tr) kış
koleksiyonu ve eski koleksiyonlara ait modellere göz atmayı
da unutmayın. Artık beğendiğiniz ürünü bulunduğunuz
yerde bulamama sorunu da ortadan kalkıyor. Ve yeni yılda
sosyal medyada da daha aktif olmayı planlayan Seasoul'un
e-ticaret sitesi de yeni yılla beraber hayatımıza girmeye
hazırlanıyor. Bu sayede evinizden çıkmadan dilediğiniz
Seasoul ürününü kapınıza kadar getirtmek mümkün olacak.
Seasoul dinamik ve yenilikçi ekibiyle her sezon olduğu gibi
bu sezon da yumuşacık, üzerinizde yok hissedeceğiniz
bambu ve modal kumaşları ile modern çizgilerle birleştirdi.
Yeni sezonda yeni haberlerle görüşmek üzere, herkese
sıcak günler.

Deniz'den Sayı:26
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Kalite-Çevre

2012 ilk Çeyrek Önerileri Değerlendirildi

2012 İLK ÇEYREK ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Ocak
Ruhi Akdeniz

HT makinalarda 84. programda dokuma kumaşlara köpük kesici geliyor (BN 207596).
Dokuma kumaşlarda makinalar köpürmüyor.

Şubat
Ferhat Çomak

Kazan dairesi tuz tankı boyahane çalışmadığı zaman. Kurutma bölümü çalıştığı zaman su tüketimi
az olduğundan yumuşak su havuzu devamlı dolu olduğu için sistem otomatik kapanıyor. Sistem
tuzlamada olduğu zaman tuz pompası devamlı boşa çalışıyor, sistem çalıştığı zaman pompa da otomatik
çalışırsa sistem kapattığı zaman da pompa otomatik kapanırsa enerji kaybı ve mekanik arızası minumuma
inmiş olur.

Mart
Mahmut Köse

18-28-14-27 nolu makinelerde basınç çıktığı zaman süresi dolup soğumaya geçtiğinde 80 °C de basıncı
tamamen boşaltması gerekirken hala içinde basınç kalıyor; bu da operatör için son derece tehlikeli bir
durum. Makine alarm veriyor numune al diye ekranda 80 °C'de gözüküyor ama kapağı açtığımızda buhar
dışarı fırlıyor yani içinde hala basınç kalıyor. Elimizin veya yüzümüzün yanmasına neden olabilir. Diğer
makineler gibi manuel basınç tahliye vanası olsa içinde basınç olup olmadığını anlasak daha sağlıklı
çalışma ortamı oluşur.

Nisan
Murat Göktaş

RD 96 (Büyük robot) tartım yaparken tartım sırasında setacid sab, peroksit ve bazı maddeleri yere kaçırıyor.
Bu esnada etrafa kimyasal madde döküldüğü için ağır koku oluşuyor ayrıca makinanın ön sağ ayağı da
maddelerden dolayı erimiş.

Mayıs
Tufan Eliuz

Tuz soda ünitelerinde bakım ve onarım yaparken suyla temizlememiz (sıcak su) gereken yerler var. Kova ile
kondes tankından sıcak su taşıyarak temizliği yapma durumumuz var. Temizlik yapılmadığı zaman tortu ve
pasalanmaya benzeyen görüntüler oluşuyor. Yıkanması ve temizlenmesi gereken yerler var. Bu olumsuzluğa istinaden öneri; her iki ünütenin su beslemesi var ve sıcak her ikisine yarım parmak küresel vana takılıp
hortum bağlanarak işimizi daha sağlıklı ve güvenli olarak yapabiliriz. Tas ile yaptığımızda korumamız gereken yerler var. Bu da tas ile sağlıklı olmuyor ve bir kova su da az geliyor.

2012 yılında Ocak – Mayıs dönemi önerileri değerlendirildi.
Yılın diğer aylarına ait öneriler ise ocak ayında
değerlendirilecek.

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan
çalışanlarımıza birer Çeyrek Altın ve Teşekkür Sertifikası
verdik.
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Çevre Korumada Alternatifler
Çevre koruma dediğimizde genelde
aklımıza atıkların geri kazanıma ve geri
dönüşüme gönderilmesi gelir. Ancak
çevre koruma sadece bunlarla
sağlanmaz, başka pek çok alternatif
uygulama ile de çevremizi koruyabiliriz.
Üstelik bunların büyük kısmını evimizde
de uygulayabilir, çevre koruma yanında
bütçemize de katkı sağlayabiliriz.
Tasarruf Tedbirleri
Özellikle doğal kaynaklar (su, hava) ve
elektrik tasarruf edilebilecek önemli çevre
boyutlarındandır.
Gereksiz kullanımların önlenmesi, kayıp
ve kaçaklara sebep olan arızaların hızlı
giderilmesi, otomasyon vb. sistemlerle
tüketimlerde kontrollerin sağlanması
tasarrufa katkı sağlar.
İşletmemizde otomatik sensör
uygulaması olan aydınlatmalar ve su
vanaları tasarruf uygulamalarında yapılan
otomasyon çalışmalarına örnek
gösterilebilir.
Evlerimizde ise kullanmadığımız zaman
elektrik ve su'yu kapatmamız hem
çevreye hem de bütçemize fayda
sağlayacaktır. Ayrıca ısıtma-soğutma
yaptığımız ortamlarda yalıtım yapmamız
da tasarrufa ve çevrenin korunmasına
katkı sağlar.
Tekrar Kullanma
Önemli bir çevre koruma
alışkanlıklarından biridir. Özellikle ambalaj
malzemeleri, kağıtlar ve diğer dayanıklı
kullanım malzemelerinde uygulanması
önemli katkılar sağlar.
İşletmemizde üst örtme için kullanılan
naylon poşetler, bazı kimyasalların
nakliye ambalajları, bir yüzü kullanılmış
kağıtlar vb. tekrar kullanıma alınarak
çevre kirlenmesi azaltılmaya
çalışılmaktadır.
Mevcut kullanım özelliğini kaybedinceye
kadar kullanımı mümkünse malzemenin
tekrar tekrar kullanılmasını ifade eden bu
uygulamayı evlerimizde de rahatlıkla
yapabiliriz.
Evlerimizde tükettiğimiz özellikle cam
şişelerdeki içeceklerin şişelerinin farklı
amaçlarla tekrar tekrar kullanabiliriz. Veya
bu şişeler depozitolu ise toplama
noktalarına göndererek tekrar kullanımına
katkıda bulunmuş oluruz.
Alternatif Ürünler ve Yöntemler
Çevre yönünden zararlı ürün ve
yöntemler yerine çevre ile dost ürün ve
yöntemlerin tercihi ile çevre korumaya
katkıda bulunabiliriz.
İşletmemizde yapılan Arge denemeleri ile
bu konuda ciddi çalışmalar

yapılmaktadır.
Özel hayatımızda da alışverişlerimiz için
edineceğimiz bir bez çanta ile plastik
poşet tüketiminin azaltılmasına, dolayısı ile
çevrenin korunmasına katkıda
bulunabiliriz.
Ayrıca özel hayatımızda ulaşım
tercihlerimiz de çevre korumaya katkı
sağlayabilir. Yakın yerlere yürüyerek
gitmek, bir bisiklet alıp hem spor yapmak
hem de çevre korumasına katkıda
bulunmak mümkün.
Çevre Dostu Ürünler
Bazı ürünlerin benzer özelliklerde olanları
çevre için daha az zararlıdır. İşletmemiz
mümkün olduğu durumlarda çevre için
zararsız veya daha az zararlı malzemeleri
kullanmaktadır.
Bizler de evlerimizde özellikle temizlik
malzemelerini alırken çevre açısından
daha az risk içeren kimyasalları tercih
edebiliriz. Özellikle biyolojik olarak (doğal
ortamda kendiliğinden) parçalanabilen
deterjanların seçimi çevre için
yapacağımız önemli katkılardan biri
olacaktır.
Tüketim Alışkanlıklarının Değiştirme
İşletmelerden ziyade özel hayatımızda
uygulayabileceğimiz önemli bir çevre
koruma uygulaması da tüketim
alışkanlıklarımızı değiştirmektir.
Mümkün derece sebze ve meyve
tüketiminde mevsim ürünlerine
yönelmemiz, küçük miktarlar yerine büyük
ambalajlarda alış veriş yapmamız,
tüketebileceğimizden fazla ürün almamak
gibi tüketimle ilgili bazı alışkanlıklarımızın
değişmesi ciddi çevre katkıları sağlar.
Mevsim sebze ve meyvelerinin dışındaki
ürünlere yöneldiğimizde bunların
yetiştirilmesi ve nakliyesinde oluşan çevre
yüküne ortak oluruz.
Küçük ambalajlarda yaptığımız alımlar
hem bizi hem de ürünü satan firmanın
nakliye ve ambalaj atıklarını arttırır.
Tüketeceğimizden fazla alım yapmamız,
ürün bozulduğunda çevre için atık
oluşması anlamına gelir.
Ve burada bir diğer önemli noktada
alışverişlerimizi mümkün derece yakın
çevremizdeki merkezlerden yapmamız.
Bu hem uzak alışveriş merkezlerine
ulaşmamız için harcayacağımız yakıttan,
hem de bunun yapacağı çevre
kirliliğinden tasarruf anlamına gelir.
Unutmayın,
Çevrenin korunmasında en önemli katkıyı
bireysel olarak işte ve özel hayatta
yapacağımız tercihler etkiler. Bırakacağınız
temiz bir çevre'nin en büyük kullanıcısı da
çocuklarınız olacaktır.

Deniz'den Sayı:26
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Deniz'den Kısa Kısa

Eylül, Ekim Kasım, Aralık Faaliyetlerimiz

eylül

Yatırımlar Sürüyor
Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve üretim
maliyetlerini düşürmek için yatırımlarımız devam
ediyor. Buhar kazanı ve Hürsan Havlu Boyahanesi
çalışmaları devam ediyor.

Deniz Tekstil Boyahanesi ise tamamen örgü
boyahanesi olarak yeni makine parkı ile teknolojik
yatırımını yapıyor.

ekim

Makarna Günü Teması Düzenlendi
Sofra Grubundan alınan yemek hizmetlerinde her 3
ayda bir düzenlenen özel temada Makarna Günü
düzenlendi.
Farklı soslarla hazırlanan makarnalar ile
çalışanlarımıza değişik bir yemek sunumu da yapıldı.

kasım

Yılın ilk döneminde önerileri ile ödül kazanan
çalışanlarımıza ödülleri verildi.
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kasım

Türkiye'de Kimya Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını;
Dünyadaki Yeri ve Önemi Semineri
Kasım ayında Pamukkale Üniversitesinde düzenlenen
ve konuşmacı olarak Türkiye Kimya Derneği Başkanı
Erkan Baykut'un katıldığı seminere Deniz Tekstil olarak
sponsor olduk. Seminerde aktarılan konular ana
hatları ile aşağıdaki gibidir.
Kimya sanayi, otomotiv, deri ürünleri, cam, tekstil ve
kağıt ürünleri gibi birçok sektöre girdi sağlamaktadır.
Tekstil sektörü girdilerinin yüzde15'i, deri ürünleri
sektörü girdilerinin yüzde 12'si, kağıt sektörü
girdilerinin yüzde 50'den fazlası kimya sektöründen
temin edilmektedir. İlaçlar, sabun ve deterjanlar, soda,
krom kimyasalları, bor kimyasalları, boyalar, sodyum
sülfat, yağ asitleri ve uçucu yağlar, kimya sanayi
üretiminde önde gelen ürünlerdir. Bu açıdan
bakıldığında Kimya sektörünün ülkemizdeki tarihi
gelişimi de önemli olmaktadır. Çünkü; Bir ülke
sanayileştikçe kimyasal ürüne olan gereksinim de
artar. Esasen sanayileşmiş olup da kimya sanayii
gelişmemiş tek bir ülke yoktur. Kısaca ülkemizdeki
kimya sektörüne bakacak olursak; kimya sanayi
olarak Osmanlı İmparatorluğun'da sadece ilkel bir
teknoloji ile üretilen sabun atölyeleri, gülyağı, barut,
palamut hülasası üretimi mevcuttu.
Türkiye'de sanayileşme Cumhuriyetin kurulmasından
sonra başlamıştır. Ancak o zamanlara ait sermaye
imkanları kişilerde bulunmadığı için ilk Kimya Sanayi
müesseseleri Devlet tarafından kurulmaya başlamıştır.
Devlet tarafından kurulan ilk kimya fabrikaları Gemlik
Suni İpek Fabrikası, Makine-Kimya Endüstrisi
Kurumu, Bor Sanayi Tesisleri, Azot Sanayi'dir.
1950 yıllarında başlayan sanayileşme hareketinde
ise, kimyasal maddeye olan gereksinim doğal olarak
artmıştır. Ancak 1950'den itibaren başlatılan ithalatta

aralık

liberasyon rejimi, ihracatın ithalatı karşılamaktan uzak
kalması nedeniyle, kısa bir zaman sonra Türkiye'de
baş gösteren döviz darlığı kimyasal madde ithalatını
zorlaştırmıştır. O zaman özel teşebbüs kimyasal
maddeyi ülkede üretmeyi düşünmüştür. Ancak o
tarihlerde müteşebbis daha kolay alanlara, tekstil ve
aslında geleneksel bir sanayi kolu olan deri ve
zamanla başka sanayi kollarında yatırım yapmaya
başlamıştır. Kimya Sanayi bilgiye ihtiyaç gösterdiği
ve özel sektöre yabancı bir alan olduğu için kimya
sanayiine bir iki basit atölye üretiminden başka
direkt yatırıma girişmemiştir. Bu yüzden o zamana
kadar Türk pazarına ve özellikle tekstil alanında boya
ve yardımcı kimyasal madde satan yabancı kimya
fabrikaları Türkiye'de ilk yatırımlara girişmişlerdir.
Çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanununun cazibesine rağmen o tarihlerde
ülkemize döviz transferi yapılmasındaki zorluktan
dolayı biriken alacakları olan yabancı fabrikalar
Türkiye'de yatırım yapmaktan çekinmekteydiler.
Ancak geleceği parlak olan ülke pazarını
kaybetmemek için Henkel, Hoechst, Bayer ve BASF
gibi Alman firmaları Türk ortaklarıyla az sermaye ile
ilaç ve kimya ünitelerini kurdular. İlk sentetik iplik ve
elyaf üretimine ise 1964 yılından itibaren başlanmış
ve giderek tesisler artırılarak bugünkü Türkiye tekstil
sanayisi bakımından Türk ekonomisine döviz
getiren önemli bir kesim durumuna ulaşmıştır.
Günümüzde ise Türk kimya sektörü ithalata bağımlı
bir sektördür. Bu gün için kullanılan hammaddenin
% 70'i ithal edilmekte, % 30'u ise yerli üretimle
karşılanmaktadır.
Tüm bu kısa tarihi gelişimi sıralanan ülkemizdeki
kimya sektörü hakkındaki bilgilerin geleceğimizin
garantisi olan genç kimyacılara ulaştırılması çok
önemli bir husustur. Bu düşünceyle hareket eden
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümünde, Deniz Tekstil firmasının
desteğiyle Türk Kimya Derneği başkanı, aynı
zamanda Türkiye Kimya Sanayiciler Derneği genel
sekreter yardımcısı olan Sayın Erkan BAYKUT
tarafından “Türk Kimya Sanayiinin Dünü ve Bugünü”
başlıklı bir seminer sunulmuştur. Pamukkale
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölüm
Başkanlığı olarak özveri ile bilime ve bize verdikleri
destekden dolayı Deniz Tekstil ailesine teşekkür
ederiz.

Eğitim ve Tatbikatlara Devam
Çalışanlarımızın temel İş Güvenliği bilgilerini
arttırmaya yönelik “Temel İş Güvenliği Eğitimi” İş
Güvenliği Danışmanlık hizmeti aldığımız Duyem
Firması tarafından verildi.
Eğitimi İş Güvenliği Uzmanı Makine Mühendisi Yusuf
Çetin ile Kalite Güvence Müdürü Selçuk Aksarı verdi.

Her yıl düzenlenen yangın söndürme ve tahliye
tatbikatları da Aralık ayında düzenlendi.

Deniz'den Sayı:26
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Deniz'den

Bölümlerimizi Tanıyalım

B Ö L Ü M L E R İ M İ Z İ TA N I YA L I M
Kolileme - Sevkiyat Bölümü
Bölüm Sorumlusu: Osman Koralay
Bölüm Sorumlusu Yardımcısı: Murat Menekşe
Bu bölümde üretimi tamamlanmış ürünlerin sevkiyata hazırlanması ve sevk edilmesi işlemleri
yapılır.
Bu bölümdeki işleyiş süreci şöyledir:
1-Haftalık yükleme programına göre üretime alınacak siparişler belirlenir.
2-Üretim sırası gelen ürünün istenen özelliklerde kolilemesi yapılır.
3-Kolilenecek ürünün Sipariş Formu incelenir.
4-Koli ebat bilgisi, asorti, koli içi adet vs. bilgiler tespit edilir (Kolileme ve Sevkiyat Şefi, Sipariş
Formu, Çeki Listesi, daha önce belirlenmiş müşteri standartları veya şartları, mail veya Müşteri
Temsilcisinden).
5-Siparişin kolisi 'koli stokundan' temin edilir.
6-Uygun bant ve bantlama yöntemi ile koli kullanım konumuna (ürün yerleştirme
pozisyonuna) getirilir.
7-Ürünün koli içine yerleşecek paketleme şeklinde olduğu kontrol edilir.
8-Koli içine belirtilen beden, renk ve adette ürün uygun şekilde yerleştirilir.
9-Koli içine belirtilen adette ürün konduğundan emin olunurken aynı zamanda koli içi ürün
güvenliği açısından yabancı madde kontrolü yapılır.
10-Kontrol sonucu uygun olan koliler uygun bant ve bantlama yöntemi ile kapatılır ve ilgili
sipariş için ayrılmış alana karışmayacak tarzda istiflenir.
11-Kolilerin üzerine kolideki ürün bilgileri keçeli kalemle (geçici olarak) yazılır veya koli üzeri
etiketleri yapıştırılarak tanımlanır.
12-İlgili siparişin tolerans aralığında miktarları tamamlandıktan sonra bilgiler 'İhracat
Bölümüne' iletilir ve 'Çeki Listesi' hazırlatılarak ürünler sevk etme durumuna uygun hale getirilir.
13-Sevkiyat öncesi müşteri ve/veya Deniz Tekstil iç bünye AQL kontrolleri bu işlemler
tamamlanırken ve/veya ürün tamamen sevk durumuna geldiğinde rasgele seçim yapılarak
bu alanda bulunan 'Kalite Kontrol Odaları'nda yapılır.
14-Sevkiyatlar 'Haftalık Yükleme Programı' ndaki sıraya ve İhracat Bölümü tarafından verilen
'Çeki Listesi' ve Sevk İrsaliye bilgileri doğrultusunda yapılır.

İçimizden biri
Ertekin Yazar/Proses Mühendisi

Doğum Yeri : Bulancak
Doğum Tarihi : 31.10.1987
Medeni Hali : Bekar
Askerlik Durumu : Muaf
Eğitim : PAÜ Tekstil Mühendisliği
Yabancı Dil : İngilizce
İş Tecrübesi : 8 Ay - Deniz Tekstil

En sevdiği

En son

Renk : Turkuaz Tonları
Müzik Türü : Popüler hafif müzik
Yemek : Biber Dolması
İçecek : Süt
Hobileri : Sevdiklerime vakit ayırmak
Fobileri : Yılan, yalan, sevdiklerimi kaybetmek

Okuduğu Kitap : Yüzyılın Suikastleri
İzlediği Film : 007 Skyfall

En çok görmek istediği yer

: Hollywood - Las Wegas

Denizli'de en sık gittiği yer : Deniz Tekstil
Tuttuğu takım : Beşiktaş
Tekstil olmasa yapmak isteyeceği meslek : Organizatörlük

Neden tekstil : Mukadderat
Neden Denizli : Giresun'a mesafesi uzak olması
Neden Deniz Tekstil : Güzel bir tesadüf
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Aramıza Katılanlar
Cemal Bozoğlu, Tezcan Esgin, Emine Türkekul, Fatma şahin, Özgül Aybey, Gamze Zeybek, Şeyda Tolgay, Mulla Ak,
Ramazan Ayhan, Mustafa Çakar, Şevki Tuna, Nergiz Erkaçan, Nuri Güler, Büşra Sarıekiz, Meryem Akkaya, Hakan Öztürk,
Raziye Kaymaz, Yüksel Selek, Soner Menteş, Ali Çelik, Kadir Arıkan, Ramazan Batmaz, Turan Parlak, Hüseyin Yılmaz,
Zeynep Sevgi.

Aramızdan Ayrılanlar
Muhammet Gürpınar, Emine Türkekul, Fatma Keskin, Cemal Bozoğlu, Emrah Ünlüer, Mustafa Baş, Bilhan Çoban,
Meryem Akkaya, Hüseyin Koçyiğit, Satılmış Fidan, Hasan Vurgun, Turan Parlak
Aramıza katılan arkadaşlarımıza Deniz Tekstil ailesine hoş geldiniz diyoruz. Ailemizden ayrılan arkadaşlarımıza ise
bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluk dileriz.

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Çocuğu olan çalışanımız olmamıştır.
Çocuk sahibi olan çalışanlarımıza çocukları ile mutlu ve başarılı bir hayat diliyoruz.

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.
Ad-Soyad

Görev

Doğum Tarihi

Mehmet Durgut
Mehmet Öğel
Mahmut Ersöz
Kazım Yavuz
Süheyla İnan
Hatice Çakın
Şahin San
Engin Uzun
Duygu Mercan
Fatma Kusur
Bayram Türkmen
Hasan Tahta
Ali Çelik
Mulla Ak
Yurdal Karakurt
Emrah Tuna
Coşkun Bilir
Süleyman Çoltu
Erkan Tepeli
Hüseyin Kösekli
Ali İhsan Akbulut
Yusuf İzci
Ramazan Soysal
Tufan Eliuz
Fadime Sürücü
Raziye Omak
Sibel Çiftçi
Ahmet Mertoğlu
Kazım Gülbeyaz
Ali Biçer
Menderes Kayadelen
Tezcan Esgin

Şoför
KB Vardiya Amiri
Ramöz Op.
Ramöz Op.
Sıkı Sarım Ustası
Sarım Op.
Kurutma Postabaşı
Kalite Kontrol Op.
Kartela Elemanı
Muhasebe Elemanı
KB Makine Op.
KB Makine Op.
KB Makine Op.
Boy Dikim Op.
Yemekhane Per.
Santeks Op.
Kurutma Postabaşı
KB Vardiya Amiri
Balon Sıkma Op.
Yemekhane Per.
Elektrik Bölümü Stajeri
Biancalani Op.
Elektrik Bakım Per.
Elektrik Bakım Per.
Yumuşak Sarım Ustası
Boya Lab. Laborant
Personel Sor.
Şoför
KB Makine Op.
Yükleme Op.
Yükleme Op.
Kazan Op.

1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
2 Ocak
2 Ocak
3 Ocak
3 Ocak
5 Ocak
6 Ocak
7 Ocak
9 Ocak
10 Ocak
10 Ocak
10 Ocak
10 Ocak
12 Ocak
15 Ocak
20 Ocak
21 Ocak
23 Ocak
23 Ocak
24 Ocak

Ad-Soyad

Görev

Doğum Tarihi

Nurettin Özer
Doğan Sağdıç
Tuncay Sivaslıoğlu
Ahmet Yayın
Ramazan Batmaz
Süleyman Öğel
Bayram Gök
Adile Karcı
Ercan Akyol
Meral Gürbüz
Erdal Aydınalın
Yusuf Çelen
Kazım İnan
Raşit Başer
Mukaddes Tuncer
Ersin Kocasu
Nuri Güler
Sinan Uygun
Sedat Demir
İsmail Uslu
Şerif Zora
Süleyman Uğuz
Şevki Tuna
İsa Ayten
Deniz Çakal
Adem Teke
Ferhat Kölecik
Şeref Yatkın
Volkan Yelli
Şefaat Avcı
Himmet Sağlam
Mustafa Bacak

KB Makine Op.
Kazan Op.
Ramöz Op.
Tüp Kesme Op.
Yükleme Op.
KB Makine Op.
KB Makine Op.
Santral Opreratörü
Boya Lab. Şef Yrd.
Kurutma Bölüm Şefi
Ramöz Op.
Biancalani Op.
Kalite Kontrol Op.
Sanfor Op.
Sarım Op.
KB Postabaşı
KB Makine Op.
KB Makine Op.
KB Ambar Sor.
KB Makine Op.
KB İşl. Şf. Yrd.
KB Makine Op.
Boya Tartım Op.
Boya Lab. Şefi
Hemşire
Mal Açma Op.
Kalite Kontrol Op.
Kurutma Temizlik Per.
Mekanik Bakım Per.
Kalite Kontrol Op.
Mal Açma Op.
Elektrik Bakım Per.

25 Ocak
1 Şubat
1 Şubat
1 Şubat
4 Şubat
5 Şubat
6 Şubat
10 Şubat
12 Şubat
14 Şubat
15 Şubat
15 Şubat
15 Şubat
16 Şubat
17 Şubat
20 Şubat
25 Şubat
26 Şubat
1 Mart
1 Mart
1 Mart
1 Mart
1 Mart
2 Mart
2 Mart
5 Mart
5 Mart
8 Mart
10 Mart
10 Mart
10 Mart
11 Mart

Deniz'den Sayı:26
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Kültür-Sanat

M Ü Z İ K
Nükhet Duru
"Tam Zamanında"
1. Dikine Dikine
2. Hicran
3. Sizli Bizli
4. Milyoner
5. Başka Hayat
6. Ceylan
7. Tam Zamanında
8. Bu Gece Beni Düşün
9. Her Yer Gökkuşağı ft. Mehmet Erdem
10. Çocukluk İşte
11. De!
12. Rüşvet
13. Beni Affet
14. Bekar Köy
15. Menekşe
Prodüktörlüğünü Nükhet Duru'nun yaptığı albümde 15 şarkı yer alıyor. Albümün müzik direktörlüğünü Aytuğ Yargıç yaparken
kayıtları Özgen Akçetin ve Murat Bulut gerçekleştirdi. Sezen Aksu'nun 7 şarkıda imzasının olduğu albümde ayrıca Ambulans,
Sunay Özgür, Ender Akay, Fatih Kısaparmak, Mustafa Ceceli, Şehrazat, Aysel Gürel, İbrahim Sadri, Nazan Öncel, Sıla, Efe
Bahadır ve Mithat Can Özer gibi isimlerin şarkılarına yer verildi. Aranjör listesinde ise Mustafa Ceceli, Ozan Bayraşa, Aytuğ
Yargıç, Burçin Büke, Sunay Özgür ve Ender Akay yer alıyor. Albümde daha önce Emel tarafından söylenmiş "Başka Hayat",
Özcan Deniz'in "Nerdesin Firuze"de söylediği "Beni Affet", Fatih Kısaparmak'ın söylediği "Bu Gece Beni Düşün" ve "Aysel Gürel Çınar" albümünde Şehrazat'ın söylediği "Rüşvet" şarkıları Duru tarafından da yorumlanmış. "Her Yer Gökkuşağı" şarkısının nakaratı
ise Marc Aryan bestesi "Volage Volage" olarak kullanılmış, şarkıda Duru'ya Mehmet Erdem eşlik etmiş. "Hicran" şarkısının
başında ise Zeki Müren'in yorumladığı "Hicran" şarkısından bir bölüm kullanılmış. "Menekşe" şarkısının girişinde ise Sezen aksu
vokali var.

K İ T A P
Amin Maalouf
"Doğu'dan Uzakta"
Geçmiş... bıraktığın yerde mi hâlâ?
Amin Maalouf'tan unutulmayacak bir “eve dönüş” romanı
Amin Maalouf'un merakla beklenen yeni romanı Doğu'dan Uzakta,
kaderin ve tarihin acımasızlığında terk ettikleri yurtlarına dönen bir
grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.
Doğu'dan Uzakta, bir yüzleşmenin romanı: Gençliklerinin en güzel
dönemlerini bir arada geçiren, ülkelerinde patlak veren iç savaştan
sonra farklı yerlere dağılan ve yıllar sonra, eski arkadaşlarından
birinin cenazesi için tekrar ülkelerine dönen bir grup arkadaş...
Açıkça belirtilmese de Lübnan İç Savaşı'nın getirdiği yıkımlara ve
Ortadoğu coğrafyasının kültürel, tarihsel ve toplumsal sorunlarına
dair çok çarpıcı gözlemlere de yer veren Doğu'dan Uzakta'da
Maalouf, yine en iyi bildiği şeyi yapıyor: Doğu'yu anlatıyor.

Yazar: Amin Maalouf
Çevirmen: Ali Berktay
Sayfa Sayısı: 460
Dili: Türkçe
Yayınevi: Yapı Kredi
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F İ L M
CM101MMXI
Fundamentals

Vizyona giriş tarihi: 03 Ocak 2013
CM101MMXI Fundamentals

Yönetmen: Murat Dündar
Oyuncular: Cem Yılmaz
Tür: Komedi
Ülke/Ülkeler: Türkiye
Süre:138 dk
Yapım: 2012
Konu: Yakın zamanda daha
ziyade yazdığı ve yönettiği
filmlerle öne çıkan Cem Yılmaz'ın
2010 yılında gerçekleştirdiği
stand-up şov gösterilerinin
derlemesinden oluşan film, ünlü
oyuncunun bu sefer
komedyenlik yönünü olduğu gibi
beyazperdeye taşıyan bir yapım.
"CM101MMXI Fundamentals"
adıyla sergilenen gösterilerle aynı
adı taşıyan filmin Ocak 2013'te
sinemalarda olması planlanıyor.

Denizli Beled
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264 44
Beyaz Sahn 80
e - Kınıklı
212 32 62
Cinebonus Fo
rum 215 15 35 Çamlık
Teraspark A
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374 10 00 ar

Gezi

Bergama Gezisi

Deniz'den Sayı:26
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B E R G A M A
Bu sayımızda Ege'nin kuzey sınırlarında
yer alan Bergama'yı ziyaret edeceğiz.

23
TARİHÇESİ
Tarih ve turizm kenti Bergama, insanlık tarihinden pek çok izler taşıyan
bir şehirdir.
Bergama'da ilk yerleşimler, MÖ 7. ve 6. yüzyıllara kadar gitmektedir.
Bergama, günümüze kadar geçirdiği tarihsel süreç içinde pek çok
medeniyete ev sahipliği yapmış, her medeniyetin kendi kültürü
doğrultusunda inşa ettiği tarihi ve kültürel değerleriyle, bugünkü
önemine kavuşmuştur.
Bergama ve çevresi; Hellenistik, Krallık dönemini, Roma, Bizans ve
Osmanlı dönemlerini yaşamıştır. Bergama'da bu dönemlerde pek
çok yapı inşa edilmiştir.
Bergama'nın asıl adı Luwi dilinde Paraga(u)ma öğelerinden üretilmiş
“Yüksek Yerin Halkı” (nın kenti) anlamında, Pargama'dır.
Bergama kale anlamına gelmektedir. Şehrin ilk yerleşim alanı
Akropol'dür. Akropol, bugün bütün görkemiyle Bergama'ya gelen
konuklarını ağırlamaktadır.
Bergamalılar, Hellenistik dönemin en görkemli yerleşim
merkezlerinden olan Bergama Akropol'ünde; Zeus Sunağı'nı,
Dionysos Tapınağı'nı, Athena Tapınağı'nı ve Demeter Tapınağı'nı inşa
etmiştir. Bu yapıların içinde en önemlisi ise Zeus Sunağı'dır. Bu yapı
Bergamalıların büyük zaferini sembolize etmekteydi. Heykelcilik
sanatının ilk ve en güzel örnekleri yine
Bergamalılarca bu Büyük Sunağın üzerinde uygulanmıştır. Bu yapı ne
yazık ki bugün Almanya'nın Berlin Şehrindeki “Pergamon Museum”da
sergilenmektedir.
200 bin tomar kitaptan oluşan Büyük Kütüphane'de yine Akropol'ün
önemli yapılarındandır.
Bergamalılar, parşömen kağıdından kendi icat ettikleri kitaplarla bu
kütüphanede büyük bir kültür hazinesi yaratmışlar ve Mısır uygarlığı ile
yarışmışlardır.
Bergama'daki bir diğer önemli yapı da Aslepion'dur. “Eczacılığın
Babası” Hekim Galenos'un da kenti olan Bergama'da dönemin en
büyük sağlık yurdu Asklepion, MÖ 4. yüzyıla uzanan geçmişiyle
Sağlık Tanrısı Aslepieos'a adanarak yapılmış ve MS 5. yüzyıla kadar
ünlü bir tedavi merkezi olarak etkinliğini sürdürmüştür.
Bazilika halen ayakta durmakta ve Anadolu'daki hayatta kalan en
yüksek yapılardan birisi olarak varlığını korumaktadır.
Dev Roma Tiyatrosu, Amfiyatroları, Stadyumları ve Tümülüsleriyle
Bergama adeta bir “Açık Hava Müzesi” gibidir.
Günümüzde Bergama
Günümüzde Bergama tarım ve hayvancılık yanında tarih ve kaplıca
turizmi ile de geçimini sağlamaktadır. Ayrıca dokumacılık da önemli
bir yer tutmaktadır.
Bergama Tulum Peyniri, lokma, kilim ve halılar ülke çapında bilinen ve
aranan ürünler konumundadır.
Nereler Gezilmeli?
Bergama, merkez ve çevresinde Arkaik, Helenistik, Roma, Bizans,
Selçuklu Beylikler ve Osmanlı devirlerine ait önemli ziyaret yerleri
vardır. Bunların en önemlileri Akropol, Asklepion, Allionai, Kızılavlu,
Zeus Sunağı ( 1887 yılında Almanya'ya kaçırılmıştır ), Roma Tiyatrosu
( halk arasında amfitiyatro olarak biliniyor), tümülüsler, hanlar,
hamamlar, camiler, köprüler, türbeler ve çeşmeler bulunmaktadır.
Arkeolojik kazılarda çıkarılan insanlığın kültür mirası olan birçok eser
Bergama Müzesinde sergilenmektedir.

Nasıl Gidilir?

Ne Yenir?

Özel araç ile gidilirse İzmir veya
Gölmarmara üzerinden gitmek mümkün.
Bergama'nın Denizli'ye uzaklığı 285 km.
Otobüs ile gidilmek istenirse İzmir'e
gitmek ve sonrasında Bergama araçlarına
binmek gerekiyor.

Şehir merkezinde geleneksel
Türk Mutfağın'dan örnekler
bulmak mümkün.
Eğer yeterli gelmezse
Bergama'ye yakın olan sahil
yerleşimlerinden birinde deniz
kenarında balık yiyebilirsiniz.

Nerede Kalınır?
Bergama içerisinde çeşitli
otel ve pansiyonlarda kalmak
mümkündür. Bunun dışında
çevre illerde ve İzmir
merkezinde de kalmak
mümkün.
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Başka Pencere

Sofra'dan Sofraya

Zeka Oyunu

Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren Sofra
Aşçısı Veli Usta'dan yeni tarifimiz aşağıdaki gibi.

Bu sayıdaki sorumuz da aşağıdaki gibidir.
Cevaplarınızı iletişim kanalları ile Selçuk Aksarı'ya
iletebilirsiniz.

A R A P TAVA S I
Malzemeler
3 soğan, 2 yeşil biber, iki domates, 8-10 diş
sarımsak ½ kg kuzu eti, 1 çorba kaşığı pul biber, tuz
karabiber ½ lavaş

Garnitür
Yeşillik, kuru soğan, domates.

Ali ve Ahmet 100 mt. Koşu yarışı yapmaya karar
verirler.
İlk 100 mt. Yarışında Ali yarışı bitirdiğinde Ahmet 97
metre koşabilmiştir. Bunun üzerine 2. turda Ali
Ahmet'ten 3 mt. Geride yarışa başlar. Peki bu sefer
yarışı kim kazanır?

Geçen Sayının Cevabı
Aşağıdaki Şekilde Kaç Altıgen Var
Gözlerimizi dört açıp sayalım.

Yapılışı

Cevap
Toplam 27 adet altıgen bulunuyor. Bunların 19 tanesi
1 birimlik, 7 tanesi 2 birimlik, 1 tanesi de 3 birimliktir.

Soğan ,biber, domates, sarımsak iyice kıyılır. Et
kavrulup malzemeler birbiriyle karıştırılır. Et iyice
piştikten sonra lavaşa sarılır. Garnitürleri konulup
servis edilir.

Ne yazık ki bu sorumuza doğru cevap veren
çalışanımız olmadı.

Karikatür

O b j e k t i f e Ta k ı l a n

Ağaçlar için beyaza bürünme zamanı.

®

feel, what you wear...

