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Bu dergi Deniz Tekstil Boyahane Bölümü’nün

ücretsiz kültür faaliyetidir.

Yılın son sayısı ile karşınızdayız. 

Bu sayı elinize ulaştığında yılın üçte ikisini 

geride bırakmış olacağız.

2014 yılı gene eğitimlerle dolu bir yıl oldu ve 

yıl sonuna dek yoğun bir maraton daha bizleri 

bekliyor olacak. Gençleşen kadromuzun kalite, 

çevre ve iş güvenliği uygulamalarına adaptasyonunu 

üst seviyede geliştirmek için önümüzdeki günlerde 

kalite eğitimlerine tekrar ağırlık vereceğiz.

Bir diğer tarafta SCADA Enerji İzleme Sistemi 

kurma çalışmaları sona yaklaşırken, buna bağlı olarak 

sürdürdüğümüz ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

kurma çalışmalarımız da devam ediyor. 2015 yılındaki 

Entegre Yönetim Sistemi Denetimi ile beraber 

bu standardı da belgelendirmeyi planlıyoruz.

Bu sayıyı hazırladığımız günlerde Denizli'de ve ülkenin 

pek çok yerinde hortumlar ve sağanak şeklindeki 

yağmurlar can kaybı ve maddi hasarlara yol açıyor. 

Sanayi kuruluşu olarak firmamız çevre koruma 

konusundaki çalışmalarını gelecek günlere ve 

çocuklarımıza daha temiz bir çevre bırakmak için 

sürdürecek.

Mevsim de yavaş yavaş sonbahara dönerken 

kurban bayramı, okul ve kış hazırlıkları da evlerimizde 

sürüyor olacak. Soğuk kış günleri gelmeden önce 

sonbaharın son ılık günlerini dinlenmiş ve kışa 

enerji toplamış olarak geçirmenizi dilerim.

2015 ilk sayısında görüşmek üzere, sevgiyle kalın.
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2 Güncel TÜKETİCİ HAKLARI

Tüketici Hakları Kanunu
 28 Kasım 2013 tarihinde yayınlanan ve yürürlüğe girmesi için 6 ay geçiş süresi tanınan 

Yeni Tüketici Kanunu, 28 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.

Yeni Tüketici Kanunu'ndaki değişiklikler şu şekilde:

Bankalarla ilgili değişiklikler
Tüketici hakem heyetine yapılan başvurularda bu alanda 
sorunlar yoğunlaşıyor. Finansal hizmetlerde tüketiciler daha 
fazla korunacak.
- Bankalara, üyelik aidatı olmayan kredi kartı imkanı da 
sunma zorunluluğu getiriliyor.
-Ön ödemeli konut satışları, tüketici kredileri 
sözleşmelerinde tüketici 14 gün cayma hakkını 
kullanacak.
-Masraf ve komisyonların alınmasının önüne 
geçilmesi hedeflendi. Bankalar her işlem için 
tüketiciden ücret talep edemeyecek. 
Bakanlık ve BDDK hangi işlemlerden ücret 
alınabileceğini belirleyecek.
-Tüketici isterse ücretsiz kartı ya da farklı 
avantajlar konusunda ücretli kartı tercih 
edebilecek.  Aidat zorunluluğu olmayan kart 
alternatifi zorunlu olacak.
-Yüzde 2'lik tüketici kredisi erken ödeme 
tazminatı yüzde 1'e inecek.
-Bankalar masraf ve komisyonu açık bir şekilde 
belirlenecek.

Konut satışı
-İnşaat ruhsatı almamış hiçbir firma maketten konut satışı 
yapamayacak.
-Konut devir teslim tarihine kadar tüketiciye yüzde 2 tazminat 
ödemesi koşuluyla sözleşmeden vazgeçme hakkı veriliyor.

İnternet sözleşmeleri
-İnternet, telefon ve katalog satışlarında tüketici 

satıcılarla karşı karşıya gelmiyorlar. Bu tür satışlarda 

mesafeli sözleşme kurulmadan önce tüketicinin 

sözleşme hakkında bilgilendirilmesi zorunlu hale 

getiriliyor.

Devremülk
-Yeni kanunda devremülk sözleşmelerinde 

satıcı ve sağlayacıların inşaat ruhsatı 

alması zorunluluğu getirmekte.

-Paket tur sözleşmesinin esaslı bir 

maddesinin değişmesi durumunda 

tüketiciye cayma hakkı veriliyor. Eğer 

satıcı sözleşmeyi yerine getirmezse 

tüketicinin uğradığı zararı karşılayacak.

-Tüketici boşa harcadığı tatil zamanı için 

satıcıdan tazminat talep edilecek.

Promosyonlarla ilgili değişiklikler
-Gazete ve dergi promosyonları da önemli kurallara bağlı 

hale getirildi. Mevcut uygulamada promosyonlarla ilgili 

bir hüküm yok. Süreli yayın kuruluşların verebileceği 

kültürel ürünler yönetmelikle açık açık belirtilecek.
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2013 Yılı Bildirim Sistemi Genel Ödülleri 
Sahiplerini Buldu
2013 yılında Deniz Tekstil Boyahanesi Bildirim sistemi üzerinden 
gelen çalışan bildirimleri sonucunda en yüksek puan alan 
çalışanlarımıza ödülleri Mayıs ayında yapılan Yönetimin Gözden 
Geçirmesi ( YGG ) toplantısında yapılan törenle verildi.

Boyahane Bildirim Sistemi üzerinden 2013 yılında toplam 211 
bildirim geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre azalmış olmasına 
rağmen bu bildirimlerden 107 tanesi değerlendirmeye alınarak 
puanlandı ve bu bildirimler için düzeltici ve önleyici faaliyetler 
açıldı.

Değerlendirmeye tutulan 107 önerinin 47'şer tanesi öneri ve 
tehlike, 13 tanesi ile ramak kala bildirimi olarak yapılmıştı. 

Biliyor musunuz?
2013 yılında;
Personel başına bildirim sayısı 1,4 olarak gerçekleşti.
Her bildirim ortalama 4 puan aldı.
Ayda ortalama 18 bildirim yapıldı. Ve bunların 
9 tanesi için faaliyet açıldı.
Toplam 22 personelimiz çeyrek altın ve 
100/50 tl'lik hediye çeki kazandı.

2011 yılında uygulamaya başladığımız 
bildirim sisteminde bugüne dek 37 çeyrek 
altın, 8 tane 100 TL'lik alışveriş çeki ve 10 
tane de 50 TL'lik alışveriş çeki olmak üzere 
toplam 55 farklı ödül dağıtıldı.

Sizler de kalite, çevre, iş güvenliği 
konularında tasarruf sağlayıcı, kaza önleyici 
ve kalite arttırıcı fikirlerinizi paylaşarak hem 
sisteme katkıda bulunabilir hem de ödüller 
kazanabilirsiniz.

Puan  Ödül

100 TL 
market çeki

50 TL 

market çeki

Çeyrek Altın

30  

25 

21 

20 

19  

14 

12 

12 

10 

10 

10 

36  

Tufan Eliuz  

Volkan Yelli  

Şükrü Karaca  

Mesut Güdücü  

Murat Göktaş 

Kazım Yavuz  

Ersin Kocasu  

İrfan Bilmez  

Erdöner Çam  

Hakan Yaşar  

Hayati Karahan  

Ad-Soyad   

Mahir Yeşiltaş  
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4 Sektörden GERİ DÖNÜŞÜM

Sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerin yanı sıra, hammadde 
fiyatlarındaki artış gibi konularla birlikte tekstil sektöründe 
geri dönüşüm ve tekstil atıklarının tekrar üretim sürecine 
sokulması gittikçe önem kazanıyor. 
Tekstil ve hazır giyim alanında hızlı bir büyüme sergileyen 
Türkiye, üretimine paralel olarak bu süreçlerde oluşan 
atıklar konusunda da büyüyen bir tablo çiziyor. Dünyada 
nüfus artışı ile birlikte tüketim ve buna bağlı olarak çevre 
sorunları gittikçe artmaktadır. Bu çerçevede, birçok ürün ve 
malzeme türünün çevresel zararları ve özellikle geri 
dönüşümü üzerine çalışılmaktadır. 

Geri Dönüşüm Nedir?
Kullanılmış atıkların bir hammadde kaynağı olarak
kullanılması, doğal kaynakların korunmasını sağlar.

Yeniden değerlendirilme imkânı olan atıkların, çeşitli                                                                                                                         
Fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirilip, ikincil 
hammaddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine 
dâhil edilmesine geri dönüşüm denir.

Diğer bir değişle herhangi bir şekilde kullanılarak, 
kul lanım dışı  kalan ger i  dönüştürülebi l i r  at ık 
malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile 
hammadde olarak tekrar  imalat  süreçler ine 
kazandırılması olarak tanımlanabilir.

Geri Dönüşüm Neden Önemlidir?
Doğal kaynaklarımız korunur.
Enerji tasarrufu sağlanır.
Ekonomiye katkı sağlanır.
Atık miktarı azalır ve
Gelecek için yatırımdır.

Geri dönüşümü en yaygın malzeme grupları cam, metal, 
plastik, kâğıt, elektronik ürünler, ambalaj ürünleri ve 
otomotiv ürünleridir.

Tekstil ürünlerinin geri dönüşümü ve geri kazanımı belirtilen 
ürün ve malzeme grupları kadar yaygın değildir.

Tekstil sektörü ile ilgili çevresel zararlar ve geri dönüşüm 
çalışmaları daha çok üretim süreçlerinde ortaya çıkan 
kimyasal atıkların ve kirli suların arıtılmasına yönelik 
çalışmalar olup, katı atıkların değerlendirilmesi ile ilgili 
bilimsel ya da pratik çalışma sayısı sınırlıdır

Tekstil ürünlerinin üretim süreçleri birbirinden farklı ve 
oldukça uzun süreçler gerektirmektedir.

Tekstil Ürünlerinde 
Geri Dönüşüm

Bir ürünün üretim, kullanım ve geri dönüşüm süreçlerinin 
tamamının çevre ile etkileşimlerinin incelendiği çalışmalar 
Yaşam Döngü Değerlendirmesi (YDD–LCA–Life Cycle 
Assessment) olarak adlandırılmaktadır. 

YDD, ürünün üretiminde, kullanımında ve kullanım 
sonrasında ne kadar hammaddenin ve enerjinin 
kullanıldığını, ne kadar atık yaratıldığını ve her aşamada 
çevre üzer inde yara t t ığ ı  e tk iy i  be l i r lemek iç in 
kullanılmaktadır.

Bir Kumaşın Tekrar Hayata Dönmesi
Tekstil elyafının geri kazanımı iki şekilde olur:
1.Mekanik 
2.Kimyevi

Mekanik olarak geri dönüşümde, mal toplanır, 
temizlenir, kurutulup elyaf veya plastik maddeye 
dönüştürülmek için tekrardan eritilir.

Kimyevi geri döndürmede, yeni elyaf haline getirmeden 
önce, malın rengi giderilip, küçük parçalara ayrılır. Bu 
şekilde depolimerize edildikten sonra, tekrar polimerize 
edilir. Hem poliester ve hem de naylon, mekaniksel ve 
kimyevi yöntemler ile geri dönüştürülebilir.

Her iki metodun da kendilerine göre avantaj ve 
dezavantajları vardır;

Mekanik geri döndürme, daha ucuz olup, daha fazla 
enerji tasarrufu sağlar. Fakat, kalite problemleri yaratıp, 
kabul edilmelerini zorlaştırır.

Kimyevi geri döndürme, daha iyi kalitede ve kabul 
edilebilir elyaf verir. Fakat, daha pahalı ve daha çok 
enerji harcayan bir sistemdir. 

●

●

●

●
●
●
●
●
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Genelde, tüketici kullanımı sonrası kaynak, plastik 
şişelerdir. Çünkü, toplama sistemleri daha elverişlidir.

En Çok Geri Kazanılan Elyaf
En çok geri kazanılabilen sentetik elyaf polyesterdir. Dünya 
elyaf tüketiminin %40'ı polyesterdir. 

Geri kazanılan polyesterin, diğer bambu veya kenevir gibi 
elyaflara nazaran piyasada daha uzun bir yaşamı olacaktır. 

Normal polyesterden yapılmış biri ürünü olan tüketiciler, 
fiyat ve kalite uygun olduğu takdirde, geri kazanılmış 
polyesterden yapılmış olarak da kullanacaktır.

Son zamanlarda tüketiciler daha fazla bir ilgi ile çevre dostu 
elyaf aramaktadır. Geri kazanılmış polyesterin fiyat ve 
kalitesi, ilk kullanılan polyester ile eşit olursa, üretebildiğiniz 
kadar geri kazanılmış polyesterli ürünler satılabilir. İnsanlar 
geri kazanılmış malı düşündükleri zaman, bunun birinci 
sınıf malzeme kalitesinde olmadığını varsayarlar. 

Bu algı değiştirilebilir.

Geri dönüşümlü telefler, önce renklerine göre ayrılır, 
böylece farklı renklerde elyaflar elde edilebilir. 

Boyama maliyeti ve kimyasal madde kullanımı olmadan 
boyalı pamuk bu süreçte elde edilebilir. 

Sektörde lisanssız telef toplayıcılarının olması, bu 
sektördeki denetim taleplerinin artmasına neden 
olmaktadır.

Kayıt dışı ile mücadelede en önemli noktayı kalite belgeleri 
ve standartlar oluşturur.

Gerek devlet tarafından verilen yetki belgeleri, gerekse 
bağımsız küresel standart firmalarının belirlediği standartlar 
bu süreçte etkili olmaktadır.

Peterson Control Union Group'un 'Küresel Geri Dönüşüm 
Standardı (GRS)' bu belgeler arasında yer almaktadır.

GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS)
Bu standart, 2008 yılında, tekstil sektöründe ve ötesinde 
belirli bir üründeki geri dönüştürülmüş parça veya diğer 
girdi miktarını doğrulamak amacıyla geliştirildi.
Amacı, geri dönüşümü sağlarken, sosyal ve çevresel 
etkileri minimuma indirmektir.
Standart; perakendeciler ve tüketiciler için, belirli ürünlerin 
hangi bölümlerinin geri dönüştürülmüş malzeme 
kullanılarak yapıldığını ve bu malzemelerin tedarik zincirinin 
tamamında nasıl işlendiğini bilmesinin önemli olduğu 
fikrinden yola çıkılmıştır.
Geri dönüştürülen ürünün son veya yarı (tamamlanmış) 
ürünlerinin ticaretini ve/veya üretimini yapan firmaların 
başvurab i ld iğ i ,  mamul  ü rünün içer is inde ger i 
dönüştürülmüş ürünün bulunmasının yanı sıra  çevre 
yönetimi kriterleri ve sosyal uygunluk kriterlerine de uyumlu 
bağımsız bir standarttır.

Markaların Yaklaşımına Bir Örnek; 
H&M Türkiye-Modayı Yaşat Projesi

H&M; sürdürülebilir moda felsefesiyle bir geri dönüşüm 
projesi oluşturmuştur.

Eskimiş, yıpranmış veya giyilemeyecek durumda olan 
tekstil ürünlerini toplayıp, alışverişte kullanmak üzere 
hediye çeki vererek müşterilerini bu konuya teşvik 
etmektedir.

Ayr ıca zero discharge (s ı f ı r  a t ık )  uygulamalar ı 
kapsamındaki 2020 hedefinde olan geri dönüştürülmüş 
elyaftan üretime, şimdiden başlamıştır.

Sonuç olarak: 
Tüketim çağının baş döndürücü hızı içinde, kimi zaman 
kendimizi kaybediyoruz. Hele ki modayı yakından takip 
eden, gelecek sezonun tüm trendlerini şimdiden 
özümseyenler için alışverişin cazibesine kapılmak, hep 
daha fazlasını istemek kaçınılmaz. 

Oysa büyük resme baktığımızda görüyoruz ki dünyamızda 
doğal kaynaklar hızla tükeniyor, endüstriyel ve evsel 
kaynaklı atıkların bilinçsiz şekilde doğaya atılması çevre 
kirliliğine sebep oluyor. 

Geleceğe yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin 
sorumluluğu ve bunun için bireysel ölçekte de 
yapabileceklerimiz var.  

Üzerinde yaşadığımız dünyanın bize sağlamış olduğu 
doğal kaynakların verimli bir biçimde kullanılması, gelecek 
nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi için önem arz 
etmektedir.

►

►

►

►
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6  Teknoloji-Sağlık ÇÖLYAK 

Çölyak Hastalığı Nedir?
Buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten adlı bir 
proteine hassasiyet ile tanımlanan ve bağışıklık 
sistemini etkileyen bir hastalıktır. 

Bazen farkında olmadığımız ama yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyen rahatsızlıklardan biri, çölyak hastalığı. 
Geçmişte sadece belirli yaş grubundaki çocuklarda görüleceği düşünülürken günümüzde her yaşta ve çok değişik 
belirtilerle çölyak hastalığına rastlanabiliyor.

Buğday, arpa ve çavdarda bulunan glüten adlı bir 
proteine hassasiyet ile tanımlanan ve bağışıklık 
sistemini etkileyen bir hastalıktır. 

Genetik özelliği olan bu hastalıkta öncelikle ince 
bağırsakta hasar oluşuyor ve emilim bozukluğu ortaya 
çıkıyor. Beslenme düzeninden glütenin kaldırılmasıyla 
sorun gideriliyor.

Hastalığın belirtileri neler?
Çölyak hastalığı çeşitli rahatsızlıklarla benzer belirtiler 
gösterdiği için çoğu zaman fark edilmiyor ve bu sebeple 
tanısı geç konuyor.

Başlıca belirtileri halsizlik, ishal, kilo kaybı, şişkinlik, gaz, 
karın ağrısı olmakla beraber, bazen demir eksikliği 
anemisi, karaciğer değerlerinde bozukluk, kemik 
hastalıkları, cilt hastalıkları gibi sindirim sistemi dışı 
belirtilerle de kendini gösterebiliyor. 

Besinlerdeki proteinlerin emilememesine bağlı olarak 

protein eksikliği ve B vitamini eksikliği sonucu oluşan 

nörolojik belirtiler, D vitamini ve kalsiyum eksikliği sonucu 

görülen kemik azalması da hastalığın ilk belirtileri 

olabiliyor. Bu rahatsızlık dudak kenarlarında çatlaklar, 

ağ ız  iç inde geçmeyen yara la r la  da kend in i 

gösterebiliyor. Çocuklarda ise ishal, gelişme geriliği, 

anemi gibi belirtiler veriyor. Erişkinlerde bazen bir travma, 

yoğun stres, ameliyat, doğum gibi olaylar sessiz bir 

çölyak hastalığını aniden ortaya çıkarabiliyor. 

Nasıl Tedavi Ediliyor? 
Çölyak rahatsızlığı olan kişilerin yaşam ve beslenme 

tarzında köklü değişiklikler yapması gerekiyor. 

Baş ta ,  i ç i nde  g lü ten  ba r ı nd ı r an  y i yecek le r 

tüketilmemesi, buğday, arpa, çavdar ve yulafın 

beslenme düzeninden çıkarılması gerekiyor. Glütensiz 

gıdalar hazırlanırken, glütenli gıdaların hazırlandığı 

kapların kullanılmamasına da dikkat edilmeli. 

Çölyak Hastalığı Çölyak Hastalığı 
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Spor olarak hızlı tempolu bir yürüyüş, sabahları 
yapılacak 15 dakikalık bir egzersiz yeterli olabilir.

Çölyak hastaları; mısır, pirinç, patates, nişasta, soya 
fasulyesi tüketebiliyor. Ayrıca alınan besinlerin içeriğine 
dikkat edilmesi gerekiyor. 
Çünkü bazı diş macunları, 
meyve suları, şekerli gıdalar 
ve sakızlarda da glüten 
bulunabiliyor. 

Bir diğer dikkat edilecek 
besin ise; süt.  Süt ürünleri 
çölyak hastalarında 
rahatsızlıkları arttırabiliyor. 

Yulaf, hastalığı düşük 
seviyede olanlarda sınırlı olarak alınabilirken, hastalığı 
ciddi seviyede olanların kaçınması tavsiye ediliyor. 
Hastalar, teşhis konulmadan önce gıdalar bağırsakta 
emilemediği için yeterli enerjiyi alamıyor ve çok kilo 
veriyor. Ama glütensiz diyete geçildikten sonra belirtiler 
iki-üç ay içinde düzeliyor ve kilo alımı 

sağlanıyor.

Glütensiz diyet, sanılanın aksine kişiyi gıdasız 
bırakmıyor. Bu diyeti uygulayan kişiler de sağlıklı ve 
dengeli beslenebiliyor. Glüten; protein olarak mutlaka 

alınması gereken bir madde 
olmadığı için, yerine başka 
gıdalar konulabiliyor. 

Bazı çölyak hastaları diyet 
yapmalarına rağmen 
tedaviden yanıt alamıyor. Bu 
vakalarda diyete uyumun 
sorgulanması, tanının tekrar 
gözden geçirilmesi, 
pankreas yetmezliği, 
mikroskopik kolit, ince 

bağırsağın bakteriyel aşırı gelişimi sonucu; tedaviye 
yanıtsız çölyak hastalığı tanısı kesinse kortizon 
tedavisinin denenmesi öneriliyor. Tedavi edilmemiş 
çölyakhastalığı ileride lenfomaya ya da başka bir tür 
kansere dönüşebiliyor. 

Şifrelerimiz Ne Kadar Güvende?
ABD merkezli güvenlik şirketi Hold Security, Rus 
hackerların 420 bin farklı internet sitesinden 1 milyar 200 
milyon kişinin bilgileri çaldığını açıkladı.

Hackerların hedef aldığı internet sitelerinin adlarının 
açıklanmadığı raporda, çalınan kullanıcı bilgilerinin 
karaborsa sitelerinde satışa sunulduğu belirtildi.

Hold Security, insanların bu saldırıda kendi bilgilerinin 
çalınanlar arasında olup olmadığını kontrol edebilecekleri 
bir sistem üzerinde çalışıyor. Şirket bu sistemin ne zaman 
kullanıma açılacağını ise henüz açıklamadı.

Kişisel bilgilerinizi bu tarz saldırılar karşısında korumanın 
birkaç yolu mevcut. Alınabilecek ilk ve en önemli önlem, 

bilgilerinizin çalınmış olma ihtimaline karşı finansal 
ver i ler in iz i  sakladığınız si te lerdeki  ş i f re ler in iz i 
değiştirmeniz.

Daha güçlü ve kırılması daha zor şifrelere sahip olmak 
bilgisayar korsanlarını zorlayacak başka bir önlem. Last 
Pass veya Password Safe gibi programlar, kullanıcılarına 
özel ve yüksek güvenlikli şifreler sağlıyor. Buna ilaveten her 
site için farklı bir şifreye sahip olmak alınabilecek önlemler 
arasında sıralanıyor.

Uzmanlar, kişilerin kendileri tarafından belirlenen şifrelerde 
anlam taşıyan kelimeler kullanmamasını öneriyor. 
Şifrelerin içerisinde yer alan rakam ve sembollerin ise 
şifreleri güçlendireceği uzmanların sunduğu başka bir 
öneri.
Ancak kişisel bilgilerin korunması için güçlü şifreler başlı 
başına yeterli değil. Uzmanlar, sitelerin şifre haricinde 
sundukları güvenlik uygulamalarının da kullanılmasını 
öneriyor.

Bütün bu önlemlere rağmen kesin bir güvenliğin 
sağlanamayacağını belir ten uzmanlar, zararı en aza 
indirmek adına finansal bilgilerin sıklıkla kontrol edilmesi  
gerektiğinin altını çiziyor.

Kaynak : ntvmsnbc.com
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8  Bilgisayar Dünyası İNTERNETTE KORUNMA

İnternette hırsızlara, dolandırıcılara rastlamak artık çok zor 

değil. Bu hırsızların bütün amaçları ise alın teri dökerek 

kazandığınız paranızı elinizden almak. Bu kişilerden nasıl 

uzak durabileceğinizi sizlerle paylaşacağız.

Makalemizde bulacağınız ipuçları sayesinde internette 

güvenli alışveriş yapabilecek,gezinebileceksiniz. PC'nizin 

başında olmadığınız zamanlarda da içiniz rahat olacak.

1. 'Gerilla psikolojisi'

Siber suçların, teknik yollarla çözülebilen teknik bir 

sorundan ibaret olduğunu düşünmeyin. Bir güvenlik duvarı 

ve antivirüs yazılımı bilgisayarınızı korusa bile kişisel 

bilgileriniz güvende değildir.

Hacker'lar, sosyal mühendislik olarak adlandırılan güven, 

cahillik, aç gözlülük, sevilme ihtiyacı, hayırseverlik ve hatta 

saflık gibi insani niteliklerimizi kullanarak bizi denetim altına 

alabil ir ler. En gelişmiş güvenlik yazıl ımı bile bizi 

kendimizden korumayı başaramaz.

Bu tür saldırılardan korunmak için, hacker'ların başvurduğu 

bu yöntemlere karşı dikkatli olmalı, kendinizi sosyal 

mühendislik konusunda bilgilendirmelisiniz.

2. Suç ortağı olmayın

Evde çalışıp haftada 500 dolar kazanmak kulağa çok hoş 

gelebilir. Fakat spammer'lar çaldıkları parayı elektronik 

ortamda şüphe çekmeyen kişiler yoluyla hırsızlara geri 

yolluyorlar. Size yaptırılan iş ise kara para aklamak oluyor. 

Kulağa fazlasıyla iyi gelen bu tarz tekliflere inanmadan önce 

bir kez daha düşünün.

3. Güçlü bir şifre seçin

İyi bir şifre oluşturmakta zorlanıyorsanız, güvenli şifreler 

oluşturmakla ilgili konuyalara göz atın.

Şifrenizi seçtikten sonra ne kadar güvenli olduğunu

Microsoft'un sunduğu şifre kontrol aracı ile denetleyebilirsiniz.

4. E-postalarınızı bölün

Facebook, Twitter, haber grupları, forumlar, alışveriş siteleri 

ve banka işlemleri için tek bir e-posta adresi kullanmak 

yerine farklı e-posta adresleri kullanın. En azından sosyal 

aktiviteleriniz ile parasal işleriniz için farklı e-posta adresleri 

kullanmalısınız.

Sosyal amaçlarla kullandığınız e-posta adresi, iş ve 

finansal işlemler için kullandığınızdan daha fazla ilgi 

çekecektir ve eğer hack'lenirse finansal e-posta adresinizi 

kaybetmek kadar korkunç sonuçlara yol açmayacaktır.

5. Herkese açık ağlara dikkat edin

Parasal işlemlerinizi hiç bir zaman örneğin internet kafeler 

gibi ortak ağlarda yapmayın. Sadece kendiniz kurduğunuz 

veya güvendiğiniz bir ağda kişisel ve finansal bilgilerinizi 

paylaşın.

Bazı hacker'ların laptop'larını kullanarak 'Ücretsiz İnternet 

Erişimi' gibi isimlerle ağlar kurup, trafiği kendi üzerinden 

yönlendirerek bilgilerinizi çalmaya çalıştığını unutmayın.

6. Sanallaştırın

Güvenliğinden aşırı derecede kaygılananlar,sanallaştırmayı 

kullanabilir. Bir sanal PC oluşturarak, internette işinizi 

hallettikten sonra bu sanal PC'yi varsa bulaşmış virüslerle 

beraber silebilirsiniz.

7. Sahte internet mağazalarını tanıyın

Hacker'lar bazen, şık, resmi ve güvenli gibi görünen 

internet mağazalarıyla kullanıcıları kandırıp kredi kartı 

bilgilerini çalmaya çalışıyorlar. Bu siteleri tanımak için bazı 

işaretlere dikkat etmeniz gerekiyor.

Birinci olarak nakit veya çek ile ödeme yapmanızı isteyen 

sitelerden kaçının, kredi kartıyla alışveriş yapmanıza izin

21 güvenlik tüyosu ile 
internette korunun!

İnternette kurban olmak istemiyorsanız, 
bu 21 tüyoya kulak vermenizde yarar var!

http://www.chip.com.tr/konu/Sifreniz-ne-kadar-guvenli_7868.html
http://www.chip.com.tr/redir/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fprotect%2Ffraud%2Fpasswords%2Fchecker.aspx%3FWT.mc_id%3DSite_Link
http://www.chip.com.tr/redir/?url=https%3A%2F%2Fwww.microsoft.com%2Fprotect%2Ffraud%2Fpasswords%2Fchecker.aspx%3FWT.mc_id%3DSite_Link
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veren siteleri kullanın. İkicisi ise mağazanın fiziksel bir 

adresinin bulunduğuna dikkat edin.

8. Facebook'a dikkat edin

Sosyal ağlarda güvenlik konusunda teknik ve insani olarak 

iki önemli alan mevcut. Teknik güvenlik, profil ayarlarınızı 

doğru şekilde yapmanız olarak tanımlanabilir. Teknik olarak 

ne kadar güvenlik ayarlarınız doğru da olsa, size

söylenen her şeye inanmamalı, gerçek hayatta

cevap vermeyeceğiniz sorulara internette de cevap 

vermemelisiniz.

9. Sahte indirmelere dikkat edin

StarCraft II yayınlandığı gün, güvenlik şirketleri aslında virüs 

olan fakat oyunun kendisi sanılan birçok indirme yapıldığını 

açıklamıştı. Michael Jackson'ın öldüğü gün de sanatçının 

son anlarının bulunduğu iddia edilen bir video internette 

türemişti. Tabiki bu 'video' da zararlı yazılımlar içeriyordu.

İlgi çeken konuları kullanmak hacker'ların sıklıkla kullandığı 

bir taktik. Bir link'e tıklamaktan kendinizi alamıyorsanız önce 

bunun gerçek olup olamayacağını kendinize danışın.

10. Banka kartı değil, kredi kartı kullanın

Banka kartınızın detaylarını internette girmeyin, bunun 

yerine kredi kartınızı kullanın.

Kredi kartları, dolandırıcılığa karşı farklı seviyelerde 

sigortalara sahiptir bu nedenle bir kart seçmeden önce şart 

ve koşullarını dikkatlice okuyun.

11. Hisse senedi yalanları

Talep etmediğiniz halde size gönderilen hisse senedi 

tüyolarına inanmayın. Bu kişiler muhtemelen elinde bir çok 

senede sahiptir ve kurbanları (ve siz) hisse aldıkları zaman 

fiyat yukarı tırmanır. Ve ardından dolandırıcılar satış 

yaptıklarında elinizde kalan malesef bir hiç olur... 

12. Sahte markalara dikkat

'En iyi' markaların ürünlerini açık artırmaya çıkardığını iddia 

eden dolandırcı alışveriş sitelerine karşı uyanık olun.

13. Şüphelerinize kulak verin

Bir online mağaza size şüpheli geldiyse, örneğin bir 

WHOIS araması yaparak onu kontrol edebilirsiniz. 

www.whois.net web sitesini ziyaret edin ve şüphe 

duyduğunuz sitenin kime ait olduğunu inceleyin.

14. 'PC'nizde virüs var' yalanları

Sahte güvenlik uzmanları, bilgisayarınızda bir virüs 

bulduğunu iddia edebilir. Temizleme yolunu da sunan bu 

sahte uzmanlar, sizden yaptığınız ödeme karşılığında 

virüsü sileceğini vaad ederler.

Aslında bu dolandırıcıların tek yaptığı kullanıcıları korkutmak 

ve büyük miktarlarda parayı toplamaktır.

15. Eski tarayıcılardan kurtulun

Hala çok eski bir tarayıcı sürümü kullanıyorsanız ondan 

hemen kurtulmalısınız. İnternet'ten tam kapasite 

yararlanmaya engel olması dışında Google ve YouTube da 

artık bu tarayıcıları desteklemiyor, üstelik eski tarayıcı 

güvenlik açıklarıyla dolup taşıyor. Bu nedenle biraz da 

kendinizi düşünün ve daha yeni bir tarayıcı kullanın.

16. Bruce Schneier'a kulak verin

Güvenlik uzmanı Bruce Schneier, güvenlik konusunda 

virüslerden ulusal güvenliğe birçok konuda tavsiyeler 

veriyor. Schneier'ın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

17. Firewall günlüklerini kontrol edin

Firewall'lar, reddettikleri aktarımları kayda alırlar. Bu kayıtları 

inceleyin. Örneğin aynı IP adresinden size sıkça ping 

atılıyorsa veya bir port'tan dışarıya çok fazla aktarım 

yapılıyorsa bu bir virüsün habercisi olabilir.

18. Gereksiz hizmetleri kaldırın

Daha fazla çalışan program, gizliliğiniz konusunda daha 

büyük risk demektir. Bu konuda biraz acımasız olun. 

Kullanmadığınız programları ve hizmetleri kaldırın veya 

pasif hale getirin. Bu, hacker'ların PC'nize ulaşmakta 

kullanabileceği yolları azaltarak onların işini zorlaştıracaktır.

19. Dosya paylaşımında çok dikkatli olun

Dosya paylaşım programlarını kullanıyorsanız, güvenlik 

konusunda endişelerinizi en üst seviyede tutmalısınız. Bir 

dosya indirdiğinizde, mümkünse önce sanal bir ortamda 

çalıştırarak güvenli olup olmadığını denetleyin.

20. Yazılımlarınızı güncelleyin

Yeni Windows sürümleri ve programların çoğu kendi 

kendini otomatik olarak güncelliyor. Fakat yine de 

günce l l eş t i rmey i  e l l e  ça l ı ş t ı rman ı z ,  o toma t i k 

güncellemelerin çalıştığından emin olmanız gereklidir. 

Küçük uygulamaları kendiniz güncellemeniz gerekebilir, bu 

nedenle güncelleştirmeler için yapımcılarının web sitesini 

ziyaret etmelisiniz.

21. URL'leri kendiniz girin

E-posta ile gelen internet adreslerini kullanmayın, ve 

bankanızın web sitesini Google'da aratmayın. Google, 

kullanıcı bilgilerinizi çalmak isteyen dolandırıcılar tarafından 

bazı yöntemlerle kandırılabilir ve sahte siteler üst sıralara 

getirilebilir. Bu nedenle önemli internet adreslerini kendiniz 

girmeye dikkat edin.
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10  İSİG SOMA...

Son yılların en büyük iş kazası Soma'da yaşandı. Resmi rakamlara göre 
301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası 13 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Soma: 
Kömürün Aldığı Canlar
 

Madencilikte İş Kazaları Tarihi
Düşük güvenlik seviyesi sebebiyle maden kazalarının yoğun 
olduğu Türkiye'de, resmi istatistiklere göre 1941'den bu yana 
kazalarda 3000'den fazla madenci hayatını kaybetti. 2012 
yılında 78, 2013 yılında ise 95 madenci maden ile ilgili 
kazalarda öldü. Bu kazaya kadar, Türkiye madencilik tarihinde 
en çok ölüm olan kaza ise 1992 yılında 263 madencinin 
öldüğü 1992 Kozlu kömür madeni faciası olmuştu. 
Kasım 2013'te Zonguldak'ta yüzlerce madenci, çalıştıkları 
madenin içine barikat kurarak çalışma koşullarını protesto 
ettiler.

Kazanın Oluşu ve Kurtarma Operasyonları
Kömür madeninde vardiya değişimi sırasında, 787 işçinin 
bulunduğu maden giriş kısmının 400 metre altında, saat 15:10 
civarında elektrik panosundan kaynaklandığı düşünülen bir 
yangın çıktı. Kömür madeninin 2 kilometrelik galerisinde çıkış 
kısmına yakın olan işçiler dışarı çıkmayı başardılar. Ancak 
yaklaşık 300 işçi, çıkan yangın sebebiyle 800 metre derinlikte 
mahsur kaldı. Yangının etkisiyle maden ocağı zehirli dumanla 
doldu.

Elektriklerin kesik olması sebebiyle madende bulunan 
asansörler çalışmadı.İlk olarak çevredeki bir maden 
ocağından gelen tahliye ekibi kurtarma çalışması başlattı. 
Çevre i l lerden yapılan takviyelerle bir l ikte kurtarma 
çalışmalarında toplam 27 ambulans, 3 kurtarma ekibi ve 1 
helikopter görev yaptı. Olayı duyan işçi yakınları madene geldi. 
Kurtulmayı başaran yaklaşık 30 işçi hastaneye kaldırıldı. 
İşçilerin mahsur kaldığı galerilere temiz hava verildi. 
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı saat 23.00 civarında, ölü 

sayısının 17, yaralı sayısının ise 11 olduğunu bildirdi. Manisa Belediye 
Başkanı Cengiz Ergün ise ölü sayısını 157 olarak açıkladı. Sabaha karşı 
03.20'da Enerji Bakanı Taner Yıldız ise ölü sayısının 166, yaralı sayısının ise 
80 olduğunu belirterek, rakamın artmasından endişe duyduklarını söyledi. 
Bakan Yıldız, kazada hayatını kaybeden işçilerin yanarak değil, yangının 
çıkarmış olduğu karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüklerini açıkladı. 

Karbonmonoksit nedir?
Bir karbon ve bir oksijen atomundan oluşan moleküldür. Molekül 
formülü CO ile gösterilir.
Renksiz, kokusuz bir gazdır. Sobalarda mavi bir alevle yanar. Çok 
kuvvetli bir zehirdir. Solunan havada konsantrasyonu artarsa, kana 
geçer ve oksijenin taşındığı hemoglobine oksijenden daha kolay 
bağlanır. Yani bütün CO'lar bitmeden oksijen bağlanamaz. Bu 
bakımdan oksihemoglobin meydana gelemez ve kanda 
karboksihemoglobin artar, dokulara oksijen taşınamaz ve hücre ölümü 
meydana gelir. CO, kanın hemoglobininin merkez atomu demire 
bağlanarak ölüme sebep olur. Zehirlenme tablosunda baş ağrısı, 
görme bozuklukları, uyku hali, zihni bulanıklık ve koma vardır.

 Maden Kazasının Gösterdikleri
Madenler Çok Tehlikeli iş koluna girmektedir, bu nedenle iş güvenliği 
yönünden üst düzeyde tedbirlerin alınmasını zorunlu kılar. Yer altında yapılan 
çalışmalarda acil durumlar, bu durumlarda yapılacaklar ve uygulanacaklar 
tüm çalışanlar tarafından bilinmeli ve uygulanabilir olmalıdır. Gene acil 
durumlarda kullanılacak başta solunum destek koruyucuları olmak üzere 
tüm kişisel koruyucular çalışanlar tarafından eksiksiz kullanılmalıdır. Bu 
koruyucuların da uygun yapıda ve durumda olması önemlidir. Olay ile ilgili 
incelemeler halen sürdüğü için kesin bir yorum yapmak çok mümkün 
olmasa da gerek yazılı gerek görsel basında yer alan haberlerde facianın 
sebepleri belli başlı noktalara dayanmaktadır. Alınacak tedbirler, bu 
tedbirlere en alt çalışandan en üst çalışana kadar eksiksiz uyulması bu tip 
bir faciayı önleyebilirdi.

-Uyarı Sistemlerinin Yetersizliği / Önemsenmemesi
Basındaki haberlere göre gerek karbon monoksit detektörleri gerekse diğer 
yollardan gelen uyarılar önemsenmemiş, gerekli ve yeterli incelemeler 
yapılmamış gözüküyor.

-Acil Kaçış Yollarındaki Eksikler
Acil durumlarda kaçışı sağlayacak diğer yollar, güvenli sığınaklar vb. 
tedbirlerin de yetersiz olduğu, ulaşılabilir/kullanılabilir olmadığı iddia edildi. 
Bu konu da detaylı rapor hazırlanınca ortaya çıkacak.

-Eğitim Eksiği
Madende bulunan personelin acil durum karşısında kaçış yolları ve 
uygulamalar konusunda yeterli eğitime sahip olmadığı iddia edildi. Bu 
konuda aldıkları eğitimlerin detayı ve etkinliği yapılacak incelemede ortaya 
çıkacak.

Kazaların önlenmes�nde alınan tedb�rlere 
uyulması, tehl�kel� durumların farkına olunması 
ve bunlara karşı uygun donanımların 
kullanılması, eğ�t�mler�n etk�n olarak d�nlenmes� 
ve kuralların eks�ks�z uygulanması öneml�d�r.
Kazalarda kurban olmamak �ç�n tedb�rlere 
uyunuz ve d�kkatl� çalışınız.
B�r anlık dalgınlık, yıllardır olmayan b�r olayın b�r 
anda olması, tesadüfler�n s�z� bulması, y�t�p 
g�decek b�r can demekt�r.

Önce tedb�r, önce �ş güvenl�ğ�.

2014 Yılının İlk Altı Ayında En Az 978 İşçi 
Yaşamını Yitirdi
Yazılı, görsel, dijital basından takip edebildiğimiz, 
emek-meslek örgütlerinden gelen bilgiler ve işçiler, işçi 
yakınlarının bildirimleri ışığında 2014 yılının ilk altı ayında 
en az 978 işçi yaşamını yitirdi.

Yaşamını yitiren işçilerin 40'ı kadın, 19'u çocuk, 18'i 
göçmen ve 150'si emeklilik çağında çalışıyordu...
Yaşamını yitiren işçilerin 325'i maden, 187'si inşaat, 
122'si tarım ve 79'u taşımacılık işkolunda çalışıyordu...
Yaşamını yitiren işçilerin 324'ü Manisa, 82'si İstanbul, 
34'ü Kocaeli, 31'i Ankara ve 31'i Bursa'da çalışıyordu...
Yaşamın ı  y i t i ren işç i le r in  889 'u  işç i ,  kamu 
çalışanı/memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 89'u 
çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve kendi 
hesabına çalışanlardan/esnaflardan oluşuyordu.

Kaynak : İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s�

-Kişisel Koruyucu Donanımlar
Basında yer alan haberlerde karbonmonoksit 
maskelerinin bir kısmının uygun olmadığı, bir kısım 
personelin bunları yanlarına almadan madene indiği 
belirtildi. Madenlerde yapılan çalışmalarda personelin 
uygun koruyucuları olmadan madene girmesine izin 
verilmemeli. Gene bu koruyucuların kullanılabilir 
durumda olması sağlanmalı. 

İşçiye  soruyorum  baret  nerde  ?

Kafamı  acıtıyor. . .

Gözlük  nerde  ?

Tozlanıyor

  Ayakkabın  nerde ?

Eskimesin  diye  giymedim. . . 

Tespit öneri  defterine  not:  İşçilere

muska  dağıtıldı



12  Seasoul'den

®

Heyecanla beklediğimiz yaz, 
o tatil ve çim kokulu günler 
hızla geçiyor ve artık tarihler 

sonbaharı gösteriyor ne yazık ki!
Oysa her mevsim ayrı güzel 

ve ayrı güzellikler getiriyor ruhumuza.
Doğal güzelliklerin izinde 

yepyeni bir Seasoul koleksiyonu da 
son hazırlıklarıyla gün sayıyor 

mağazalardaki yerini almak için.
Bu sonbahar, melanj ve yeşil renklerin 

hakim olduğu, 
birbirinden zevkli desenler, 

yumuşacık kumaşlarla 
yepyeni modellerle 

buluşuyor Seasoul ürünlerinde. 
Yeni sezon ürünlerimiz de, 

evinizde keyifle geçireceğiniz akşamlarda, 
sizlere şıklığı ve rahatlığı 

bir arada yaşatmak için tasarlandı.
Yeni sezonun yeni güzellikler 

getirmesi dileğiyle, 
Seasoul ile güzel bir 

sonbahar yaşamanızı diliyoruz.

Deniz Baltalı
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Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarımı Bölümü 
bu yıl onuncusunu düzenlediği, Mezuniyet Defilesini 14 Haziran 2014 Cumartesi günü 
saat 16.00 ve 19.00’da  Neoplus Out let ve Yaşam Merkezi ’nde gerçekleşt i rd i . 
Gün içinde iki defa yapılan defi lede toplam 52 öğrencinin koleksiyonu sunuldu. 
"Bir şeyin önemini bel ir lemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karş ı l ık”, 
“bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı”  gibi anlamlar taşıyan “değer” teması 
d o ğ r u l t u s u n d a ,  e l d e e t t i k l e r i  b u l g u l a r l a  t a s a r ı m l a r ı  ü s t ü n d e ö ğ r e n c i l e r 
b i r  ö ğ r e t i m y ı l ı  b o y u n c a ç a l ı ş t ı .  “ D e ğ e r ” a n a t e m a s ı  a l t ı n d a h a z ı r l a n a n 
8 0 v e 8 6 p a rç a l ı k ta s a r ı m d a n o l u ş a n ko l e k s i y o n l a r ı n s u n u m u s e k t ö r ü n d e n , 
a k a d e m i d e n  v e  h a l k t a n  i z l e y i c i l e r  t a r a f ı n d a n  b ü y ü k  i l g i  g ö r d ü .

S e a s o u l  g e n ç t a s a r ı m c ı l a r ı n  b u d e f i l e s i n e s p o n s o r  o l a r a k  d e s t e k  o l d u .

 A N A D O L U ’ D A M O D A R Ü Z G A R I 

M O DA TA S A R I M I B Ö LÜ M Ü 10. M E Z U N İ Y E T D E F İ L ES İ 
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14  Kalite-Çevre REVİZYON

ISO 9001 ve ISO 14001 Standartlarında 
Revizyon Zamanı

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001 standardının 2008 yılındaki ufak 
düzenlemelerden sonra, son kullanıcıların ihtiyaçlarını 
daha üst seviyede karşılayacak şekilde revizyona 
uğraması bekleniyor.

Standardın yayın öncesi son taslağı Mayıs ayında 
yayınlandı. 2015 Eylül ayında ise ISO 9001 : 2015 olarak 
yayınlanması bekleniyor. Kuruluşlar bu tarihten itibaren 3 
yıl içerisinde bu standarda uygun hale gelmek 
durumunda.

Standart özellikle etkin proses yönetimi, yönetim sistemi 
uygulamalarındaki ve faaliyette bulunduğu alandaki 
değişimlere adaptasyon süreçlerinin etkin olarak 
iyileştirilmesi üzerine temel yöntemler tanımlayacak. 
Ayrıca liderlik, Pazar payındaki gelişme gibi konularda da 
temel düzenlemeler içermesi, dilinin de sadeleşmesi 
bekleniyor.

ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi
ISO 14001 standardı ise 2004 yılından beri revizyon 
uğramamıştı. 2015 revizyonu ile standardın 9001 ile 
uyumunun daha da iyileştirilmesi bekleniyor.
Standardın risk yönetimi ve çevre performansının 
arttırılması konusunda temel düzenlemeler içermesi 
bekleniyor. Revizyon takviminin ise 9001 ile paralel 
yürüyeceği tahmin ediliyor.

Sera gazlarını enerjiye dönüştüren yöntem
Küresel ısınmanın en büyük sorumlularından karbondioksit 
ve metan gazının elektriğe dönüştürülmesine dayanan 
biyogaz, en etkin yenilenebilir enerjilerden biri olarak hızla 
yayılıyor. Biyogaz, sera gazlarının azalmasından, su kirliliğinin 
ortadan kaldırılmasına kadar birçok doğa dostu fayda 
sunuyor.

Biyogaz, bakterilerin 
gübreyi oksijensiz ortamda, 
yani anaerobik olarak 
ayrıştırmasıyla ortaya çıkıyor. 
Ortaya çıkan ve yüzde 60-70 
oranında metan içeren gaz 
karışımı, ısı, sıcak su veya 
elektrik üretmek için 
kullanılabiliyor.

Genellikle üretildiği çiftliklerde kullanılan biyogaz, elektrik 
üretiminin yanı sıra su ısıtmak için de tüketiliyor. Geri kalan 
yakıt gazıyla elde edilen elektrik, enerji şebekelerine 
aktarılabiliyor.

Biyogaz, karbondioksite 
oranla ısıyı 21 kat daha fazla 
hapsetme kapasitesi olan 
metanı elektriğe çevirerek, 
küresel ısınmanın önüne 
geçilmesinde çok büyük bir 
rol oynuyor. Son yıllarda 
karbon salınımı azaltan şirketler haline dönüşen bazı biyogaz 
üreticileri, çevreye verdiği zararı azaltmak isteyen sanayi 
tesisleri ve kuruluşlarına 'karbon kredisi' satarak küresel 
ısınma mücadelesine katkıda da bulunuyor.

Günün belli zaman dilimlerinde maksimum fayda 
sağlanabilen rüzgar, güneş ve dalga enerjilerinin yanında, 
biyogaz 24 saat üretimi mümkün olan enerji çeşidi olarak 
beliriyor.

Biyogaz tesisleri, geleneksel enerji santrallerine kıyasla çok 
daha basit bir teknoloji gerektiriyor ve daha az alan kaplıyor. 
Su kaynatmak, ısı elde etmek ve elektrik üretmek için fosil 
yakıt ve ağaçların kullanılmasını gereksiz kılan biyogaz, 
doğanın korunmasına da büyük katkı sağlıyor. 

Biyogaz santralleri, sadece gaz, elektrik ve ısı enerjisi 
üretmekle kalmıyor. Santrallerde aynı zamanda yüksek kalite 
gübre elde ediliyor. Nitrat, fosfor ve potasyum, biyolojik 
süreç esnasında neredeyse hiç değişmeden kalıyor, hatta 
yoğunlukları artıyor.

Yüksek kalite gübre, 
çiftliklerde çok etkin bir üretim
sağlıyor. Nitratın yarısı, 
bitkilerin çok hızlı ve kolayca 
emdiği amonyum, diğer yarısı
ise tahıl bitkileri için uzun 
süreli gübre olarak kullanılabilen organik nitrattan oluşuyor. 
Sıvı gübreye kıyasla kötü kokudan arınan ve çok daha kolay 
yayılan biyogaz üretimi gübre, çiftliklerde üretim etkinliğini 
artırıyor.

ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri 
Standartları 2015 yılında revizyona uğruyor.

Kaynak ntvmsnbc.com
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16  Deniz'den Kısa Kısa

haziran

mayıs

MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS FAALİYETLERİMİZ

2013 Yılı En Çok Puan Toplayan Bildirim Sahipleri 
Ödüllerini Aldı 2013 yılında Bildirim Sistemi üzerinden 
yaptıkları bildirimle en yüksek puan toplayan 
çalışanlarımıza ödülleri YGG toplantısında verildi. 
Detay bilgi  “Güncel” sayfalarımızda yer almaktadır.

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Meslek Yüksek Okulunda 
Firmamızı Tanıttık
Kalite Güvence Md.müz Selçuk Aksarı öğrencilere 
Deniz Tekstil'i ve temel üretim/kalite uygulamalarını tanıttı.

İşletmelerimize Okul Gezileri Sürüyor
Pamukkale Üniversitesi Tekstil Meslek Yüksekokulu 
Öğrencileri Boyahane işletmemizi gezdi.
Babadağ Çok Programlı Lise öğrencileri Boyahane, 
Baskı ve Konfeksiyon  işletmelerimizi gezdi.
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temmuz

ağustos

Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimleri Yapıldı
Tehlikeli İşlerde çalışan personelimizin 
Mesleki Eğitimleri Tekstil Mühendisleri Odası ile 
yapılan protokol çerçevesinde yapıldı.

Haziran ayında başlayan ve 85 personelimizin 
katıldığı eğitimler Temmuz ayı içerisinde tamamlandı.

Eğitimlerin 16 saatlik mesleki kısmı 
Meslek Lisesi Öğretmeni Saadet Turgut, 
24 saatlik iş güvenliği kısmı ise 
Kalite Güvence Md. Ve A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanı 
Selçuk Aksarı tarafından verildi. 

 
Deniz Tekstil Konfeksiyon İşletmesi Çalışanları 
ve Aileleri Deniz Tekstil Pikniğinde Buluştu
17 Ağustos 2014 Pazar günü Deniz Tekstil 
Konfeksiyon bölümü çalışanları, eş ve çocukları için 
Cankurtaran Mevkii'nde bulunan  Honaz Dağı 
Milli Parkında yaklaşık 1350 civarında misafirin 
katılımı ile  piknik düzenlendi. 

Oldukça eğlenceli ve keyifli zamanların yaşandığı, 
küçük büyük herkesin oyun ve eğlenceye katıldığı 
piknik etkinliğinde çalışanlar stres atarken 
farklı bir ortamda bulunmanın keyfini de yaşadı.

Piknik sırasında çocuklar için oyun parkları kuruldu, 
palyaçolar eşliğinde oyunlar düzenlendi, 
çizgi film karakterleri ile hatıra fotoğrafları çekildi, 
popcorn, Osmanlı macunu, pamuk şeker dağıtıldı.

Ayrıca tüm misafirlerimiz için animasyon ve 
oyunlarla dolu, çeşitli hediyelerin dağıtıldığı, 
eğlenceli dakikaların yaşandığı piknik etkinliği 
güzel anılarla sona erdi. 
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18  Deniz'den

İçimizden biri
 Ayhan Kurt / BB Vardiya Amiri

Doğum Tarihi:19.12.1969
Medeni Hali: Evli
Askerlik Durumu: Terhis
Eğitim: Lise
Yabancı Dil: -
İş Tecrübesi: 16 Yıl

En sevdiği
Renk: Kırmızı
Müzik Türü: Türk Halk Müziği
Yemek: Etli Bamya
İçecek: Rakı
Hobileri: Bahçe İşleri
Fobileri: -

Okuduğu Kitap: Çanlar Kimin İçin Çalıyor
İzlediği Film: Transformers

En son

Denizli'de en sık gittiği yer: Çamlık
Tuttuğu takım: Fenerbahçe 
Tekstil olmasa yapmak isteyeceği meslek: Pilotluk

  

En çok görmek istediği yer
  Neden tekstil: Şans

Neden Denizli: Memleket
Neden Deniz Tekstil: Rastlantı

B Ö L Ü M L E R İ M İ Z İ TA N I YA L I M

SATINALMA

Niagara Şelaleleri

Konfeksiyon Satınalma Bölümü
Ebru Gökdemir: Satınalma Müdürü 
Nilüfer Gül, Melek Acar ve Hacer Tarakçı'dan oluşan  dört kişilik bir ekiple Konfeksiyon İşletmemiz için 
gerekli olan tüm ihtiyaçların tek seferde istenilen tüm özellikleri kapsayacak şekilde en uygun fiyat 
aralığında ve termin sürecinde tedarik edilmesi için çalışmaktayız.
Bölümdeki işleyiş sürecimiz şu şekildedir ;
*İşletmemizde gerekli olan ve ilgili bölüm sorumlusu tarafından onayı verilen gıda malzemelerinin makine 
bakım, onarım, yedek parçalarının satın alması ile ilgili talepleri değerlendirmek ve planlamak.      
*Büro, kırtasiye ve çeşitli ihtiyaç malzemeler ile ilgili talepleri değerlendirmek ve planlamak
*Aksesuar planlama bölümünden tarafımıza iletilen numune ve üretimde kullanılacak aksesuar ve 
malzemelerin dizayn, numune ve üretim ihtiyaçlarını aciliyet sırasına göre planlamak.
* Satın alma bölümüne ulaşan tüm isteklerin teknik bilgi yeterliliğini kontrol ederek bilgi eksikliği varsa gidermek.
*Oluşturduğumuz tedarikçi portföyümüzü, internet ve diğer bilgi iletişim kaynaklarını kullanarak satın alınacak ürün için tedarikçi firma ve ürünle ilgili 
araştırmalar yapmak  
*Satın alınacak malzeme için bildirilen termin ve niteliklere uygun teklifleri almak.   
*Devamlılık arz eden ürünler için süregelen tedarikçilerin fiyat ve termin koşullarını gözden geçirip alternatif tedarikçi araştırmaları yapmak, numuneler 
alıp kalite-maliyet-termin için değerlendirmeye sunmak ve kataloglar toplamak.
*Satın alınacak malzeme ile ilgili alınan teklifleri değerlendirerek gerekli pazarlıkları yapmak.
*Sipariş verilecek malzemelerle ilgili teknik özellikler, fiyat,ödeme ve teslim koşulları,termin bilgisi varsa numuneyi de iliştirerek sipariş formlarını 
hazırlamak ve tedarikçi firmaya ulaştırmak ve ulaştığının teyidini almak.
*Satın alınacak malzeme ile ilgili hazırlanan sipariş formlarını iş akışındaki gerekli bölüm ve kişilere nüshalarını ulaştırmak.     
*İstenilen termin durumlarına göre dosyalanan evraklar üzerinden tedarikçilerle görüşerek siparişlerin sevkiyat durumlarını ayarlamak ve Aksesuar 
Planlamaya gerekli durumlarda bizzat işletmeye bildirmek.
* Bölüm çalışanlarımız arasında yapılan müşteri paylaşımımıza göre takip ettiğimiz siparişlerin aksesuar depo tarafından teslim alınıp alınmadığının 
ve  kalite kontrolü yapılarak  verilen sayıma  göre giriş  kontrollerini yapmak.     
*Eksik veya hatalı gelen malzemelerle ilgili düzenlenen İade formlarındaki uygunsuzluk bildirimini değerlendirmek.
*Sorun tespit edilen tedarikçi firma ile uygunsuzluğu çözmek veya çözümlenmiyorsa alternatif  çözümler bulmak.
*Tedarikçi ile anlaşılan teslim termini yaklaşan siparişlerin durumun da bir değişiklik olup olmadığının teyidi almak giriş yapılan irsaliye ve fatura 
bilgilerinin doğruluğunu kontrol etmek,onaylamak ve bilgisayarda tutulan aylık harcama tablosuna verileri işlemek.           
*Onaylanan faturaları bilgisayar kaydına almak sonrasında muhasebeye teslim etmek ve ödeme planlarının yapılmasını sağlamak.
*Onaylanmayan  faturalar için 'İade  Edilecek Faturaya Ait Bilgiler' formu düzenlemek ve muhasebeye iletmek.
*Satınalma bölümünden talep edilen raporlamaların hazırlatılması ve sunmak.
*Piyasadaki yeniliklerin takibi ve uygun görülen durumlarda fuar eğitim  ve etkinlere katılmak.       
*Tedarikçi firmalarımızla güven tazelemek için karşılıklı ziyaretler yapmak ve firmalarla ticari ilişki yöntemleri kurmak sorumluluğundaki çalışanların 
takip ettiği işlerle ilgili genel bilgiler almak ve gerekli kontrolleri yapmak. problemli durumlarda müdahale etmek ve sorunlu halletmek.
*Şehir içi ve şehir dışı satınalma süreçlerini koordine ederek maliyetleri düşürmek ve yöntemler belirlemek.
*Satınalma bölümü ile ilgili tüm evrakların arşivlemesin sağlamak ve imha süresi gelen evrakların uygun yöntemlerle imhasını sağlamak.



Aramızdan Ayrılanlar
Raziye Omak, Gülizar Çolak, Kerim Turan, Menderes Kayadelen, Hüseyin Yılmaz, Emircan Çelik, Mehmet Ok

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

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Adem Teke’nin  30.05.2014 tarihinde Cemre, Veli Çetin’in  29.06.2014 tarihinde Zeynep, 
Engin Acar'ın  ise 12.08.2014 tarihinde Asya Hilal adında çocukları dünyaya gelmiştir.
Çalışanlarımıza çocukları ile beraber uzun ömürler diliyoruz. 

Evlenen Çalışanlarımız
Ömer Faruk İri, Yusuf Menekşe

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi
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Aramıza Katılanlar
Ali Altıntaş, Coşkun Yılmaz, Seval Karakurt, Emrah Kertik,Yalçın Demirbaş, Gökhan Avan , Mahmut Esmer.

Ümmü Bardak
Iraz Deniz
Mesut Güdücü
Hilmi Yurtseven
Eylem Sevgi
Uğur Zengin
Erdöner Çam
Soner Menteş
Bekir Kes
Ali Altıntaş
Tair Erden
Veli Çetin
Hüseyin Ercan Esen
Kadir Arıkan
Mustafa Bozkurt
Nursel Arıkan
Selma Sobay
Ramazan Baysal
Hakan Yaşar
Tuncer Aslantaş
Gülnur Özata
Ertekin Yazar
Nursen Kırık
Fatih Öz

Mehmet Baylav
Şahin Akan
Ziya Çakıcı
Ramazan Ayhan
Bekir Arayıcı
Ramazan Tire
Zeynep Sevgi
Yunus Karadeniz
Mahmut Köse
Göksel Kaygısız
Hayati Karahan
Hüseyin Aksoy
Mehmet Hasçelik
Songül Uslu
İlker Aksu
Zihni Bolat
Hamdi Akaz
Bilge Yıldırım
Kasım Çaylı
Murat Erbay
Ayhan Kurt
Hayrullah Kömürcü
Şükrü Karaca
İhsan Yılmaz

Yumuşak Sarım Ustası
Sarım Operatörü
KB Makine Operatörü
KB Makine Operatörü
Üniversite Stajeri
KB Makine Operatörü
Bekçi
Mekanik Bakım Per.
BB İşletme Şefi
Mal Açma Operatörü
Yükleme Operatörü
Balon Sıkma Operatörü
Mal Açma Operatörü
Bekçi
Tüp Kesme Operatörü
Sarım Operatörü
Çayocağı Per.
Partileme Operatörü
BB Makine Operatörü
Yemekhane Per.
Yemekhane Per.
Proses Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı
Sanfor Operatörü

BİM Sor.
Mal Açma Operatörü
KB Makine Operatörü
Santeks Operatörü
Kalite Kontrol Operatörü
Yükleme Operatörü
Boya Laboratuvarı Lab.
Kazan Operatörü
KB Postabaşı
BB Vardiya Amiri
KB Makine Operatörü
Elektrik Bakım Şefi
Yemekhane Per.
Sıkı Sarım Ustası
İşletme Müdürü
Kimyasal Depo Sor.
Ramöz Operatörü
Test Laboratuvarı Şefi
RF Kurutma Operatörü
KB Ambar Sor. Yrd.
BB Vardiya Amiri
Kurutma Postabaşı
KB Makine Operatörü
Yükleme Operatörü

1.9
1.9
1.9
1.9
1.9

10.9
15.9
17.9
1.10
1.10
2.10
3.10
4.10
6.10

10.10
12.10
15.10
26.10
28.10
28.10
28.10
31.10

1.11
6.11

9.11
10.11
13.11
15.11
17.11
17.11
18.11
20.11
24.11

1.12
3.12
6.12
8.12
9.12

10.12
10.12
12.12
13.12
16.12
17.12
19.12
21.12
22.12
24.12
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20  Kültür-Sanat

Sayfa Sayısı: 328
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Everest Yayınları

mehmet erdem
“hiç konuşmadan”

Kürşat Başar
“Yaz”

M Ü Z İ K

K İ T A P

Geçtiğimiz yıl yayımladığı "Herkes Aynı Hayatta" albümüyle bir fenomen haline gelen ve aldığı 
"En İyi Erkek", "En İyi Çıkış" ve "Yılın Müzisyeni" gibi ödüllerle 2013 yılına damga vuran Mehmet Erdem, 
yeni albümü ile karşımızda. 

Albüm İçeriği
1. Acıyı Sevmek Olur Mu
 2. Bir Ucuz Gitar
 3. Gibi Gibi
 4. Ben Ölmeden Önce (Feat. Ceylan Ertem)
 5. Hiç Konuşmadan
 6. Sen Kimsin
 7. Kadınım
 8. Kum Gibi
 9. Aldırma Deli Gönlüm
 10. Aşkımız Bitecek

Onu gördüm ve yaz geldi. 

Sanki kapı çalınıp çocukluk arkadaşınız yıllar sonra tekrar çıkagelmiş gibi… 
Unuttuğunuz bir anıyı bulmak gibi…

Çok eskide kalmış, yıllar sonra yeniden duyduğunuz anda geçmiş bir zamanı 
size taşıyan bir şarkı gibi… 

Dağ yollarında kaybolduktan sonra birdenbire, bir dönemeçte denizle 
karşılaşmak gibi…

Yaz… bitmesini hiç istemediğim eşsiz anlar ve hiçbir şeyin, hiç kimsenin 
sonsuza dek benimle kalmayacağını anladığım ayrılıklar mevsimi…

İlk kitabıyla edebiyatımıza benzersiz bir giriş yapan ve yıllar yılı insan 
yüreğinin, özlemin, aşkın, geçmişi geleceğe bağlayan o narin bağların 
izini süren Kürşat Başar, 11 yıl aradan sonra kaleme aldığı yeni romanı 
Yaz'la okurlarıyla buluşuyor. 

Yakın tarihimizin kritik bir döneminde dünyaya gelen, birbiri ardına 
yaşadığı kayıplara rağmen hayata tutunan bir gencin büyüme serüvenini, 
yüzleşmelerini ve bir yaz mevsimi yaşadığı sarsıcı aşkı, arka plana 
hızla yitip giden İstanbul'u yerleştirerek anlatıyor. 

Bir karşılaşmayla değişen hayatın, küçük bir rastlantıyla uyanan arzuların, 
birdenbire gittiğiniz yolu değiştiriveren olayların ve her şartta, her yerde insana 
devam etme, hatta yeniden, yeniden başlama gücü veren o ele gelmez sırrın 
peşine takılarak...



F İ L M
Denizli Belediye Sanat Merkezi264 44 80Beyaz Sahne - Kınıklı212 32 62Cinemaksimum Forum - Çamlık215 15 35Teraspark Avşar374 10 00 

Adalet
Vizyon Tarihi: Haziran 2014
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Adalet /The Equalizer filminde, Denzel Washington gizemli geçmişine sünger çekip yeni ve 
sessiz bir hayata başlaması gerektiğine inanan McCall adlı adamı canlandırıyor. Ancak, McCall, 
son derece vahşi Rus gangsterlerinin kontrolündeki Teri (Chloë Grace Moretz) adında genç bir 
kızla karşılaştığında tepkisiz kalamaz ve ona yardım etmesi gerektiğini düşünür. Kendi kendini 
emekliye ayırmış olan McCall’un içindeki adalet arzusu tekrar uyanır. Sahip olduğu gizli 
kabiliyetleri sayesinde güçsüzlere, onlara karşı gaddarca davrananlardan öç almak için yardım 
eder. Kimin sorunları varsa, ödeşmek istiyorsa ve başka gidecek hiçbir yeri yoksa, McCall 
yardım edecektir. O Adalet’tir.

OYUNCULAR: Chloe Grace Moretz, Denzel Washington
TÜR: Aksiyon
YÖNETMEN: Antoine Fuqua
SÜRE: 128 dk
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22  Gezi TİRE

T R E
Tire, kuzeyinde Küçük Menderes Ovası ve Bayındır, doğusunda Ödemiş, 

batısında Selçuk ve Torbalı, güneyinde ise Aydın Dağları ve Aydın ili ile çevrelenir. 
"Yeşil Tire" olarak anılır, çünkü yemyeşildir. Dağlara doğru çıkıldıkça çok sayıda bitki türü bulunmaktadır. 

Dağ köylerinde oturanlar bu bitkileri rahatlıkla ayırt edebilirler.

Tarihçesi

Tire çağlar boyu zengin coğrafyasının sağladığı 

olanaklarla Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Helen, Roma 

v e  B i z a n s  u y g a r l ı k l a r ı n a  s a h n e  o l m u ş t u r.

Türklerin Tire'yi ele geçirmesinden sonra Tire'de 

çok zengin tarihi ve kültürel bir birikim sağlanmıştır. 

Tire tarihçi Pachmeres'in deyimi ile "Keşişler Yöresi", 

Şerafeddin Zafernamesi'nde "Rum'un Meşhur Kenti", 

Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde "Şeh-ri Muaz-zam 

Tire" olarak adlandırılan bir beldedir. 1908 Aydın

Vilayeti Salnamesi'nde ilçe "Ulemalar Yatağı" olarak 

geçmektedir.

Tire'nin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 

Bununla beraber M.Ö. 2000 yıllarında adının geçtiği ve 

Hititler dönemine kadar uzanan kaynaklarda adının Hisar-

Kale anlamına gelen Tyhra, Thira, Thyroıon, Apeteria,  Teira 

ve Roma döneminde şehir anlamına gelen Arkadiapolis 

adıyla geçtiği görülmektedir. Hitit arşivi belgeleri Kadeş 

Savaşı'na katılanları sayarken Turşalardan (Tirha) söz 

etmektedir.



Theos Mozolesi
Tire'nin Halkapınar Köyü yakınlarında yer alan Mezar 
Anıtının kime ait olduğu bugün halen arkeologlar 
arasında tartışma konusu olmakla beraber, M.Ö. 246 
Efes'te ölen Selevkos Devleti Krallarından II. Theos adına 
yaptırıldığı görüşü ağır basmaktadır. Mezar civarında 
ayrıca arkaik çağa tarihlenen bir tümülüs bulunmaktadır. 
Bir kaide üzerine tapınak formunda inşa edilen Anıt 
Mezar, korint nizamındaki sütun başlıkları süslemekte idi. 
Ayrıca mezar çatısında dekoratif grifonlar ile taş vazo 
tasvirleri yer almaktaydı. Lahtin üzerinde yarı uzanmış 
kişi, mezarın sahibini temsil etmektedir

Ne Yapılmalı?
İlçe ekonomisi tarım, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. 
Tarım ürünleri başta pamuk olmak üzere, buğday, arpa, 
tütün, susam ve her türle meyve, sebzedir. Arıcılık 
ilerlemiş durumdadır. 

Tire salı günleri kurulan ve bu ürünlerin satıldığı pazarı ile 
ünlüdür. Bu pazar Türkiye'nin en büyük açık 
pazarlarından biri olma özelliğini de taşımaktadır. Yukarı 
Tire 'nin tüm sokaklar ı  sal ı  günü pazar yer ine 
dönüşmektedir. Bu pazarda yerel sebzelerden, yerel 
meyvelere ve kıyafete kadar birçok ürünü bulmak 
mümkündür

23  

Dağlara doğru gidildikçe Cambazlı,  Kaplan köylerinde 
restoranlar bulunmaktadır.

 Ayrıca dağlar dağ yürüyüşü için oldukça uygundur. 

Ne Yenir?
Tire'nin "şiş köfte" adlı köftesi de (Tire Köfte olarak da 
anılır.) çok meşhurdur. Bunun yanında keşkek , çeşitli ot 
yemekleri yapıldığı bir ilçedir. 

Ot yemeklerine örnek olarak karışık iç karması, karışık ot 
kavurması, sarmaşık kavurması verilebilir. 
Kabak çiçeği dolması da Tire'de çok sık yapılan 
yemeklerdendir. 
Ayrıca heybeli çorba da Tire'ye has yemeklerdendir. 
Hamur işlerine örnek olarak da lalengi (gıylangı) 
verilebilir. 

Nasıl Gideriz?
Otobüsle gidilecekse Selçuk, Ödemiş, Torbalı, Bayındır 
otogarlarından minibüs seferleri mevcuttur. Özel araçla 
ise İzmir-Aydın karayoluna girdikten sonra Torbalı-Aydın 
tabelalarını takip ederek. Torbalı ve Çaybaşı'nı geçtikten 
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24  Başka Pencere
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O b j e k t i f e  T a k ı l a n

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

S o f r a ' d a n  S o f r a y a

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

Malzeme

Hazırlanışı:
Buğday ve nohudu akşamdan ayrı ayrı ıslatın. 
Her ikisinin de suyunu değiştirip bir tencereye alın ve 
yumuşayıncaya kadar haşlayın. Yoğurdu bir kaseye alın. 
3 bardak su ve tuz ilave edip çırpın. 
Pişmekte olan çorbaya azar azar ilave ederek karıştırın. 
Çorba koyu bir kıvama gelinceye kadar kısık ateşte 
kapağı açık olarak pişirin. Tereyağını tavada eritin. 
Naneyi ekleyip karıştırın ve ateşten alın. 
Çorbanın üzerine gezdirerek döküp sıcak olarak 
servis yapın. Yoğurt kesilmesin diye tencereyi kapatmayın 
ve tuzu en son ekleyin.
Afiyet olsun.

Geçen Sayının Cevabı

Nohutlu Buğday Çorbası

2 çay bardağı buğday 
2 çay bardağı nohut 
3 su bardağı yoğurt 
3 su bardağı su 
1 çay kaşığı nane 
2 çorba kaşığı tereyağı 
Tuz 

Ebe Seçimi
Çocukluk oyunlarımızda ebe seçmek için 
pek çok yol kullanırdık. Sorumuzda da bir 
ebe seçimi var.
A, B, C, D, E, F, G ve H olarak adlandırdığımız 
8 çocuk ebe seçmek için sayı saymaya karar 
verirler. Harf sırasına göre çember oluşturarak 
saat yönünde saymaya başlayıp 13. kişiyi 
çemberden çıkarmaktadırlar. 
En sona kalan ebe olacaktır.

Sayma bitene kadar süren sayma işleminde 
en sona kalan C ebe olarak seçildiğine göre 
saymaya kimden başlanmıştır?

Aşağıdaki şekilde kutucuklara harfleri 
öyle yerleştirin ki, hiç bir harf, sıra, sütun ve 
çapraz hat üzerinde bir seferden fazla 
bulunmasın.

4 karede A
3 karede B
3 karede C
3 karede D
3 karede E

C D A E
A E B C
B C D A
D A E B
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