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2015. Yeni yıl. 
Takvim sayfalarında, saatlerimizin tarih kısmında 
gözükmeye başladı. 

2014. Geride bıraktığımız yıl. Acı tatlı anılarla geçmişteki 
yerini aldı.

2014 yılına baktığımızda firmamız için yeni üretim düzenine, 
yeni müşteri taleplerine, yeni uygulamalara alışmakla geçti.

Ülkemiz açısından iş güvenliği karnesi kısmında ise pek 
çok acılı olayı geride bıraktık. Madenlerde ölen emekçi 
arkadaşlarımıza ve geride bıraktıklarına üzüldük, iş 
güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu tekrar ve tekrar 
hatırladık.

Umarız 2015 hem işletmemiz hem de ülkemiz için iş 
güvenliği yönünden daha güvenli ve emniyetli olur. 
Ancak burada vatandaş ve çalışan olarak bizlere düşen 
sorumlulukların bilincinde olmamız lazım. Tercihlerimizle 
hem kendi sağlığımızı hem de başkalarının sağlığını 
tehlikeye atıyor olabiliriz. İş güvenliğini hem kendimiz hem 
de çevremizdeki insanlar için bir hayat biçimine 
çevirmeliyiz.

2015 yılında diğer önemli konularımız belgelendirme 
denetimlerimiz olacak. Eğitimlerimiz ve tatbikatlarımız 
devam edecek. Bu etkinliklere katılımınız hem kişisel 
gelişiminiz hem de firma kültürümüzün gelişmesi açısından 
önemli.

Zaman hep aynı ritimde aksa da, yaşadıklarımıza bağlı 
olarak yıllar bazen çok hızlı bazen çok yavaş akıyor.

Umarım 2015, güzel anılarla dolu akıp geçer hayatınızdan.

Sevgiyle kalın.
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2 Güncel PETROL 

Petrol Fiyatları ve 
Ülkemizdeki Yansımaları
Petrol aralık ayında son 5 yılın en düşük değerine ulaştı. Bu son tüketici olarak bizleri mutlu etse de 
dünya pazarında ekonomik göstergelerin, üretimin ve pek çok sektörün olumsuz etkilenmesi demek.

Dünya Petrol Fiyatı Nasıl Belirleniyor?
Uluslararası arz-talep dengesi, ekonomik ve siyasal 
istikrarsızlıklar, savaşlar, mevsimsel değişimler, petrolün 
hedef pazarlara olan uzaklığı gibi pek çok faktör petrol 
fiyatını etkiliyor.
Dünya petrol fiyatlarını belirleyen başlıca devler vardır. 
Bunlar büyük petrol şirketleri, Amerika Birleşik Devletleri, 
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Uluslar arası 
Enerji Ajansı (IEA) olarak sıralanabilir.
Örneğin, İngilizce "Organization of Petroleum Exporting 
Countries" terkibinin baş harflerinden meydana gelen 
“OPEC” diye bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı, 
Eylül 1960'ta kuruldu. İlk olarak ham petrol fiyatlarındaki 
düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela’nın teklifiyle 
kurulan teşkilata Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve 
Kuveyt katıldı. Daha sonra sırasıyla Katar, Libya, 
Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Nijerya, 
Ekvador ve Gabon da katıldılar. 
Dünya petrol üretiminin denetimini elinde tutan ve dünya 
petrol üretiminin yaklaşık yarısını sağlayan OPEC ülkeleri 
ham petrol rezervlerinin üçte ikisine ve doğal gaz 
rezervlerinin de üçte birine sahip bulunmaktadır. Bu 
sebeple dünya petrol piyasasında zaman zaman etkili 

olmaktadır. 1973 sonbaharında Viyana’da toplanan 35. 
konferansta alınan kararla petrol fiyatlarının yüzde 70 
oranında arttırılmasıyla OPEC’in kararları dünya petrol 
piyasasında önemli  rol  oynamaya başladı.  

Petrol Endüstrisinde Varil
Petrol ticaretinde bir 
dünya standartı 
uygulamak için, 
Amerikan Standard Oil 
Company'nin blue 
barrel (mavi varil) 
versiyonu seçilmiştir 
ve b(lue)'b(arre)l 
olarak kısaltılmıştır.
Standart bbl´in 
hacmi daima 
42 Amerikan 
gallon´udur. 
Metrik hesap 
üzerinden de 
bu 158.987 litre 
gelmektedir.
Ham Petrol 
varil fiyatı 
belirtildiğinde 
yaklaşık 159 litre 
ham petrolün 
fiyatından 
bahsedildiğini 
söyleyebiliriz.
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Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirlenir?
Akaryakıt fiyatlarının nasıl belirlendiği konusunda hepimizin 
aklına bir soru gelmiştir. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu)  tarafından belirlenen fiyatların, hangi şartlara bağlı 
olduğu ve neye göre değişim gösterdiği, indirim ve 
zammın neye göre yapıldığı belki de merak konusudur.
EPDK ülke içinde satılacak akaryakıt fiyatını belirlerken iki 
şeyi kıstas alır; birincisi ülkeye en yakın, en büyük 
uluslararası pazarın giriş limanındaki fiyat. Diğeri de ABD 
doları.
Bizim için bize en yakın ve en büyük pazar Avrupa’nın 
Akdeniz Pazar girişi olduğu için fiyatların temelinde 
İtalya’nın Genova/Lavera Limanı’ndaki Platts European CIF 
MED fiyatı vardır.
Platts, Dünya çapında fiyat belirleme yetkisi olan, ve 
Dünya’daki fiziki petrol ticaretinin büyük bir kısmında 
referans fiyat olarak fiyatları kullanılan bir şirkettir. Bu şirketin 
günlük yayınladığı raporlarda her petrol ürünü ve her 
referans liman için fiyat verilir. Bu şirket ayrıca taşıma fiyatları 
ve ham petrol fiyatları için de bültenler yayınlar. 

CIF, tanımı “cost-insurance-freight” tanımının kısa halidir. 
Yani “maliyet-taşıma-sigorta”. Buradaki ana mantık fiyatın 
gümrük teslimi değil, tüm kargo maliyetleri eklenmiş olarak 
verilmesidir. Bu kısım aslında önemlidir. Buradaki riskler, 
sigortalama yöntemi ile çözülür ancak petrol sektöründeki 
riskler genelde yüksek olduğu için sigorta maliyetleri de 
yüksektir.
MED tanımı ise Akdeniz'in İngilizcesi olan “Mediterranean” 
kelimesinden gelmektedir. Akdeniz için referans liman da 
İtalya'daki Genova/Lavera limanı olduğu için de EPDK bu 
fiyatın belirlenmesinde İtalya Genova/Lavera limanındaki 
Platts European CIF fiyatlarını kendisine baz alır. Her bir 
petrol ürünü için Platts tarafından verilen bu fiyatlar, belirli bir 
formül ile iç piyasada satış formülü olarak belirlenir.
Bu fiyat formülünde Platts fiyatı, üst sınır marj, yoğunluk, 
gelir payı, ÖTV’yi içeren hesaplamalar yapılır. Platts fiyatı 
olarak bültende yayınlanan günlük fiyatların ortalaması 
alınır. Ayrıca Merkez Bankası’nın bir önceki gün saat 
15:30’da açıkladığı gösterge ABD Doları satış kuru da 
döviz kuru olarak dikkate alınır.
Bu formülün ardından “akaryakıt dağıtıcı fiyatı” belirlenir. Bu 
fiyat baz alınarak da “akaryakıt bayi fiyatı” belirlenir.
Örneğin Kurşunsuz 95 Oktan Benzin için 16 Aralık’ta 
yapılan fiyat düzenlemesi üzerinden formülü basitçe şöyle 
açıklayabiliriz:
Platts FOB Fiyatı: 947,50 Dolar/Ton (3 Aralık’ta bu değer 
941,53 Dolar idi).

CIF Fiyatı: 1,58 TL/Litre (3 Aralık’ta bu değer 1,56 TL idi).
İthalatçı şirketlerin satış fiyatı hesaplanırken çeşitli sabit ve 
değişken değerler kullanılıyor. Bu değerlerin bazıları CIF 
fiyatına göre belli oranlar ışığında hesaplanırken bazıları ise 
99,71 Kuruş’a sabitlenmiş dolar kuru üzerinden yine belli 
oranlar kullanılarak hesaplanıyor.

Buna göre;
Sabit Nakliye Bedeli: 1,46 Kuruş/Litre.
Değişken Rıhtım Harcı: 3,49 Kuruş/Litre.
Değişken Belediye Tartı Ücreti: 2,53 Kuruş/Litre.
Sabit Turizm Teşvik Fonu: 0,997 Kuruş/Litre.
Değişken Fiyat İstikrar Fonu: 1,0304 TL/Litre.
Sabit Fire Masraf Kârı: 10 Kuruş/Litre.
Sabit Gümrük Vergisi: 3 Kuruş/Litre.
Toplam İthalatçı Şirket Satış Fiyatı: 2,83 TL/Litre.
Bu fiyatın üzerine bir de Bayi Kârı ve KDV ekleniyor:
Sabit Bayi Kârı: 27 Kuruş/Litre.
Değişken KDV: 31 Kuruş/Litre.
Bu durumda toplamda Bayi Satış Fiyatı ise 3,41 TL/Litre oluyor.

Kaynak :
http://enerji.toplumsalbakis.org/index.php/yayinlar-raporlar/item/385-
akaryak%C4%B1t-fiyatlar%C4%B1-nas%C4%B1l-belirlenir.html
http://birikimozgur.net/2013/12/20/benzin-fiyatlari-nasil-belirleniyor/
wikipedia

Petrol nedir?
Petrol, neft ya da yer yağı, hidrokarbonlardan oluşmuş, 
sudan yoğun kıvamda, koyu renkli, arıtılmamış, kendisine 
özgü kokusu olan, yeraltından çıkarılmış doğal yanıcı 
mineral yağı. Latince’de taş anlamına gelen "petra" ile yağ 
anlamına gelen "oleum" sözcüklerinden oluşmuştur (Petra 
oleum= Petrol).
Petrol halk arasında, yalnız belirli bir yakıtı (benzin, 
gazyağı, dizel- motorin, motor yağı, fuel oil) olarak 
bilinmesine rağmen, aslında petrol kelimesi doğal halde 
bulunan ve yeraltından çıkarılan işlenmemiş ham petrol 
anlamına gelmektedir.
Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların 
denizlere sürüklediği hayvan ve bitki kalıntıları anaeorabik 
bir or tamda, gerekli şar tlar altında (ısı basınç ve 
mikroorganizmaların etkisiyle), ham petrole benzer 
kerojeni meydana getirmiştir. Kerojen sonradan, yukarı 
tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş 
ve ham petrolü meydana getirmiştir. Bu yüzden de hiçbir 
sahanın ham petrolü, tam olarak öteki bir sahanın ham 
petrolüne uymaz; muhakkak az çok farklar bulunur. 
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4 Sektörden RENKLER

RENKLER
•Rengin doğadaki kaynağı güneştir. Rengin, fiziksel 
b i r  o lay la  beyaz ış ığ ın  parça lanmasından 
oluştuğunun bilimsel olarak ilk kanıtını 1670 yılında; 
Newton yapmıştır. 
•Karanlık bir odaya açılan bir delikten verilen güneş 
ışınlarının bir prizmadan geçirilerek; beyaz bir perdeye 
düşürülmesi sonucu: mor(violet), mavi, yeşil, turuncu 
ve kırmızı renkler görülmüştür.   

•Renk doğal ve suni ışıktan oluşur. Işıksız yerde renk 
de var olamaz. Güneşten gelen ışınlar, ayrı hızlarla 
titreşerek değişik dalgalar oluşturur.
•Rengin zihinde uyandırdığı hisler, ışığın değişik 
dalga boylarının etkisindendir.
•Siyah, beyaz ve gri, ışığın hiçbir dalga boyunu 
yansıtmayan nötr tonlarıdır. Bunlara soyut renkler de  
denilebilir.

Hazırlayan: Burçin Aydın
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•Siyah, üzerine düşen bütün ışınları absorbe eder. Beyaz 
ise üzerine düşen bütün ışınları yansıtır. Gri ise saf olmayan 
beyaz olarak düşünülebilir. 
•Sarı, kırmızı, mavi hiçbir renk karışımından elde 
edilemeyen ana renkler olup, bunlar 1.derece renklerdir. 
•Ana renk ve bunların birbiriyle kombinasyonu sonunda 
elde edilen renkler, sistematik bir şekilde yerleştirilerek 
“Renk Çemberi” elde edilir.
•Üç ana rengin farklı miktarlardaki karışımları ile çok ve 
sınırsız renkler türetilebilir. 
•2.derece renkler: Ana renklerden herhangi ikisinin 
karşılaştırılmasıyla elde edilen renklerdir. 
   Sarı+Kırmızı=Turuncu
  Sarı+Mavi=Yeşil
  Kırmızı+Mavi=Mor 
•3.derece renkler: Renk çemberinin en dışında yer alan 1. 
ve 2. derece rengin karşılaştırılmasıyla elde edilen 
renklerdir. 
                         Ör: Mavi+Yeşil=Petrol Mavisi
•Sarı, kırmızı ve turuncu renklerin ateşe yakınlıkları 
nedeniyle, görsel yoldan psikolojik etkileri sıcaktır. 
•Bu renklere karşıt olanlar; yeşil, mor, mavi ise sönen ateşi 
simgelediklerinden etkileri de soğuktur. İçinde yeşil, mavi, 
mor bulunan her renk de soğuk kabul edilir.
•Bu renklerin psikolojik etkileri; sıcak renkler hareket, 
canlılık ve neşe verirler. Fakat fazla kullanıldıkları zaman 
gözümüzde yorgunluk hissi uyandırırlar. Soğuk renkler ise, 
dinlendirici bir sakinlik ve rahatlık verirler.
•Bir ışık kaynağı enerji yayar ve çıkan ışınlar farklı enerjiye 
sahiptir. Renk; belirli dalgaboyundaki (belirli enerjiye sahip) 
ışınlara denir. İnsan gözünün görebildiği ışınlar dalgaboyları 
380-720 nm arasında olandır. Dalgaboyu nanometre (nm) 
(milimetrenin milyonda biri) ile ölçülür. Tüm dalga boyları 
aynı anda gözümüze ulaşırsa bunu beyaz, hiç ulaşmazsa 
siyah olarak algılarız. 
•Göz ile yapılan ölçümler için renk kavramı tatlı, ekşi, acı, 
soğuk gibi subjektif bir kavramdır.
•Renk değerlendirme sırasında gözden kaçan çevrenin 
varlığıdır. 
•Çevrenin rengi, renk kararlarını önemli ölçüde etkiler. 
•Sağlıklı insanların bile hayatı boyunca renkleri görme 
yeteneklerinde bazı değişiklikler olabilir. Bu değişiklikler 
retinadaki hassasiyetten ya da sararma gibi nedenlerle 
açıklanabilir. 
•Renk görme yeteneğinde azalma, göz rahatsızlıkları, 
travma, tıbbi nedenler ya da toksik maddelerle temas 
sonucu hayatın herhangi bir anında ortaya çıkabilir. 
•Tekstilde eskiden her türlü numunenin renk kontrolü 
güneş ışığında subjektif olarak yapılırdı. Fakat yılın her 
mevsiminde güneşi bulmak mümkün değildir ve gözle 
bakarak yapılan subjektif değerlendirmeler birçok yanılgı 
ve tartışmalara yol açar. 
•Bu nedenle renklerin standart olarak kabul edilmiş ışık 
türleri ile renk ölçüm aletlerinde objektif bir biçimde 
değerlendirmeleri yoluna gidilmiştir.
•Her zaman, her yerde, aynı şeki lde, bir  renk 
değerlendirmesinin yapılabilmesi için renk ölçümlerinde 
belli özelliklere sahip, standart ışık kaynakları kullanılır. 
•En Çok Kullanılan Işık Türleri
 D65-Day Light 6500K (Gün Işığı)
 TL84-4000K (Kırmızı Ağırlıklı Mağaza Işığı)

 UV Black Light  (Mor Ötesi Işık)
 Inc-A- 2400K (Ev Işığı)
 TL83-3000K (Mağaza Işığı)
•İnsanların renkleri, bir sistem dahilinde düzenlemeleri 
yolundaki çalışmalar çok eskilere dayanmaktadır. 
Günümüze dek çeşitli bilim adamları tarafından çok sayıda 
renk sistemi bulunmuş ve yayınlanmıştır.
•Renk tanımlama sistemleri; rengin nesnel olarak 
tanımlanması için geliştirilen sistemlerdir. “Görsel 
Sistemler” ve “Matematiksel Sistemler” olarak iki tür renk 
tanımlama sisteminden söz edilebilir.
•Matematiksel renk sistemleri her bir noktası bir renge 
karşılık gelen üç boyutlu sanal renk uzayları oluşturarak 
kurulur. Bu konuda kullanılmakta olan Spektralfotometre 
cihazı, elektronik  olarak  renk  ölçümü  yapmaktadır. 
•Ölçümü  yapılan  rengi, referans renk ile karşılaştırarak, 
sayısal bir sapma değeri oluşturmakta, böylece iki renk 
arasındaki farkın sayısal olarak görülmesini sağlamaktadır. 
•Referans  rengin  kabul  edilebilir  spektrum  halkası, 
spektrum sınırıdır.  Halka  içerisinde  kalan ölçüm 
sonuçları, 'Pass' kabul edilir. Halka dışı ise, 'Fail' olarak 
değerlendirilir. 

•Renk  değerlerinin  görsel  olarak  daha  iyi  algılanmasını  
sağlamak  için  spektrum  grafiği  yer  almaktadır.  
•Munsell Renk Sistemi ise en yaygın kullanılan görsel renk 
sistemidir. 
•Bu sistem temel alınarak hazırlanmış olan Munsell 100 
hue colour test sayesinde kişinin gözünün renk ayırma 
becerisi ölçülür.

•Renklerin insan üzerindeki etkileri; yüz yıllardır başta bilim 
adamları olmak üzere, çeşitli kesimlerin ilgisini çekmiştir.
•Özellikle sağlık, psikoloji, alışveriş ve tüketim eğilimleri, 
üretim, zihinsel ve fiziksel performans, siyaset gibi pek çok 
farklı konuda kullanılmış ve kullanılmaya da devam 
etmektedir. 

Kaynaklar:
Tekstilde Renk Ölçümü ve Reçete Çıkarma-
Prof. Dr. Kerim Duran
 MYD Teknik Bülten-Renkler ve anlamları
http://www.renklerinanlamlari.com
http://tr.wikipedia.org/wiki/Renk
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6  Teknoloji-Sağlık BALIK

Kış ayları ile beraber balıkların sofralarımızdaki yeri ayrı bir anlam kazanır.

Balık Mevsimi 
Üç bir yanı denizlerle çevrili ülkemizde bazen iyi balık 
bulmak zordur. Ancak mevsiminde taze ve lezzetli bir 
balığın tadı da insanı keyiflendirir.

Peki hangi ayda hangi balıkları tercih edebiliriz? Taze 
balık nasıl anlaşılır?

•Taze balığın eti ve derisi, sert, gergin ve parlak olur. 
Pulsuz balıklar bayatlamaya başladıkça, derisinin 
parlaklığı azalır, özellikle karın tarafında buruşmalar 
meydana gelir.

•Taze balığa parmakla dokununca meydana gelen 
çukurluk anında düzelir. Halbuki bayatlamış balıklarda 
bu iz kalır. Balığın parlaklığına dikkat etmek gerekir. 
Tezgahtaki balıklara devamlı su serpildiği için parlak 
görünebilirler.

•Taze balığın gözleri parlak ve dışa bombeli olur. 
Tazeliğini yitirmeye başlayınca gözleri buğulanır ve 
içeri çöker.

•Taze balığı başından tutup kaldırınca kuyruğu aynen 
tepsideki gibi dimdik kalkar. Halbuki bayat balığı bu 
şekilde kaldırınca kuyruk kısmı aşağı doğru sarkar.

•Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık 
bayatladıkça bu renk değişir. Ancak bazı balıkçıların 
solungaçları kırmızı mürekkep ile boyadıklarını 
belirtmek lazım. Solungaçlardan aşağı doğru akan 
kırmızı sıvıyı çok kişi kan zannederse de aslında bu 
mürekkeptir. Böyle bir yola başvuran balıkçıdan 
kesinlikle balık alınmamalıdır.

•Taze balık hemen hemen kokusuzdur. Bayatlamaya 
başlayınca asit kokusu yaymaya başlarlar.

•Pullu balıkların pulları tazeyken vücuda sıkıca 
yapışıktır. Elimizi kafadan kuyruğa doğru sürtünce 
pulların gelmemesi gerekir. 
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Balığın saklanması önemlidir
Balıkları dondurmadan önce hafifce tuzlamakta yarar 
vardır. Eti diriliğini muhafaza eder. Balıkları donmuş 
olarak muhafaza ederken dikkat edilecek önemli bir 
husus da çözülmüş balıkları tekrar dondurmamaktır. 
Balıklar genelde oda sıcaklığında (20 derecede) 20 
saat süre ile tazeliklerinden bir şey kaybetmeden 
durabilirler. Bu kış ayları için geçerli olup yaz aylarında 
klimasız mahallerde bu süre oldukça kısalır. Eğer bu 
süre 20 saati geçecekse muhakkak temizlenip 
buzdolabına konulmalıdır. Buzdolabının +5 derecelik 

hacminde 3 gün, tek yıldızlı buzdolaplarının 
buzluklarında ki, buranın sıcaklığı 0 ila -5 derece 
arasındadır, 14 gün saklanabilir. Daha uzun süreli 
saklamalar muhakkak üç yıldızlı buzdolaplarının -18 
derecelik “deep-freeze”lerinde veya bağımsız 
“deep-freeze”lerde yapılmalıdır. Deep-freeze”lerde 
saklama süreleri hamsi, sardalya gibi küçük balıklar 
için 3 ay, 3 ila 4 adedi bir kilo gelen çipura, lüfer gibi 
balıklar için 5 ila 6 ay. Beheri 1 kilodan büyük balıklar 
için ise 6 ila 8 aydır. -25ºC'lık “deep-freeze”lerde ise 
bu süre yaklaşık % 50 artar.
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8  Bilgisayar Dünyası AKILLI TV

Dünya devi Güney Kore'li firma Samsung, Akıllı 
televizyonlarda kullanılmak üzere standart bir işletim 
sistemi için ilk adımı attı. Linux vakfına ait açık kaynak 
kodlu ve ücretsiz olarak sunulan Tizen işletim 
sistemini kullanmayı planlayan ve ilk örneklerini bu yıl 
piyasaya sunacak olan Samsung, bu işletim 
sisteminin diğer markalar tarafından da kullanılmasını 
destekliyor.
Akıllı televizyonlarda halihazırda kullanılan işletim 
sistemlerinin henüz bir standartı yok ve bu nedenle 
uygulama geliştirirken uyumluluk ve adaptasyon gibi 
bazı sıkıntıları da beraberinde getiriyor. İşte bu 
noktada Samsung artık birilerinin bu konuya el atması 
gerektiğini hissederek bu konuda öncü olmak için 
kolları sıvadı. Tizen işletim sistemi bazı akıllı 
telefonlarda ve akıllı saatlerinde aktif olarak kullanılıyor. 
Daha sonra dileyen televizyon üreticileri Tizen işletim 

sistemini kendi modellerinde kullanabilecek.
Geçen yıl düzenlenen bir konferansta Samsung, 
Tizen işletim sistemli televizyonlarının tanıtım 
demosunu yapmıştı. Firmadan yapılan yeni bir 
açıklamaya göre kısa süre önce Tizen ile ilgili ilk 
adımlar atılmaya başlandı. 2015 yılı içinde piyasaya 
sürülecek tüm Samsung marka akıllı televizyonlarda 
Tizen işletim sistemi kullanıcağı bildirildi.

Herhangi bir Standart yok
Akıllı televizyonlarda neredeyse her marka kendine 
göre bir işletim sistemi kullanıyor. Samsung'un kendi 
platformu, LG'nin WebOS, Toshiba'nın Toshiba 
Places, Panasonic Firefox OS, gibi çözümleri 
bulunuyor. Eğer Tizen konusunda firmalar bir 
anlaşma yaparsa bu durum kullanıcılar için de çok 
faydalı olacak.

Akıllı Televizyonlarda hangi işletim sistemi?

Nedendir bilinmez, TV üreticileri, kendi televizyonlarını 
en iyi resim kalitesi için ayarlamakta oldukça 
başarısızlar. TV'lerin çoğu, kutudan çıktığı ayarlarla 
aşırı derecede abartılmış, çizgi film benzeri renkler, 
yine aşırı parlaklık ve keskinlik sunuyor, size detaydan 
çok karlanma gösteriyorlar.
Ancak TV'nizin performansını iyileştirmek için uzman 
olmanıza gerek yok TV'nizin menülerinde dolaşarak 
işlemleri yapabilirsiniz.

1. Bağlantıları doğru yapın
Bağlantıları en iyi kaliteden en kötüsüne doğru şöyle 
sıralayabiliriz: 

-HDMI
-Component video
-RGB Scart
-4-pin S-Video
- RGB olmayan Scart
- Composite video girişi

Burada en çok dikkat etmeniz gereken, HD resim 
kalitesine sadece HDMI ve Component video ile 
ulaşabileceğiniz. Component, analog bir sistem 
olduğu için HDMI'dan vazgeçmemelisiniz. DVD 
player gibi HD olmayan bir kaynak kullanıyor olsanız 
dahi, dijital bağlantılar en temiz aktarımı sunduk

Pratik İpuçlarıyla TV'nizi ayarlayın!

Hazırlayan: Mehmet Baylav
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larından HDMI'ı tercih etmelisiniz.
4K ile ilgileniyorsanız, sadece HDMI portlarıyla 
yetinmemeniz, en son HDMI 2.0'a bakmanız şart. Yani 
bir 4K TV arıyorsanız, portlarının HDMI 2.0 olmasına 
dikkat edin. Panasonic gibi bazı firmalar, 4K soketi 
olarak DisplayPort'u tercih edebiliyor, ancak bu 
portların çok fazla yaygınlaşmasını beklemiyoruz.

2. Kaynaklarınızın kurulumu doğru olmalı
Uydu alıcısı, Blu-ray çalıcısı gibi harici kaynaklarınızın 
ayarları, TV'nizin performansını olumsuz etkileyebilir. 
En çok dikkat etmeniz gereken ayarları şöyle 
sıralayabiliriz.
Uydu alıcılarında HD çözünürlüğü 1080i HD 
varsayı lan pozisyon yerine Otomatik olarak 
ayarlamanızı tavsiye ediyoruz. 

3. Overscanning'i kapatın
Yeni TV'nize geçiş yaptığınızda, isteyeceğiniz ilk 
şeylerden bir tanesi, resim kalitesini her piksele bir 
piksel düşecek şekilde optimize etmek, varsa "zoom" 
işlevini ortadan kaldırmaktır.
Overscanning, bazı TV yayıncılarının çerçevenin en 
dışına koydukları sinyalleri ortadan kaldırma işlevine 
verilen addır. Ancak HD çözünürlüğe geçtiğimiz şu 
dönemde overscanning'e genellikle gerek kalmıyor. 
Dolayısıyla overscanning'i açık bırakıyorsanız, 
görüntü kalitesinde kayıp yaşıyorsunuz demektir.

4. Kontrasta öncelik verin
TV'lerin kontrast oranı, özellikle ikna edici siyahlar 
oluşturabilmesi, yüksek resim kalitesi için anahtar 
öneme sahiptir. TV üreticilerinin çoğu, kontrast oranını 
maksimum olarak ayarlıyorlar. Bu, mağazalarda göz 
alıcı görüntüler sunmaya yarasa da, genellikle izleme 
deneyiminizi olumsuz etkileyecektir. Renklerin 
doğallığını kaybedecek kadar canlı, beyazların ise 
çok baskın görünmesi, dahası siyahların zorlama bir 
hal alması, muhtemelen hoşunuza gitmeyecektir.
LCD'lerde genel bir kural olarak kontrastı yüzde 70-
80'in üzerine ayarlamanızı tavsiye etmiyoruz. İyi bir 
plazma TV'de ise daha düşük bir kontrast oranı, 
muhtemelen size yetecektir.

5. Arka ışık ve parlaklığa dikkat edin
Resim kalitesini adeta "katleden" bir başka hatalı ayar 
ise, arka ışık ayarının çok yüksek ayarlanmasıdır. Bu 
ayar, TV'nin bir mağazada çarpıcı görünmesini 
sağlayabilir, ancak evinize genellikle uymayacaktır. 
Resimlerin detaylı, kontrast bakımından zengin ve 
doğal görünmesini istiyorsanız, en iyi resim kalitesini 
yüzde 40 ile yüzde 50 arasında elde ettiğimizi 
söyleyelim. Bu ayarlar, özellikle nispeten karanlık bir 
odada film izlerken resim kalitesini iyileştirebilir.
Yine de parlaklığı aşırı derecede yükseltmeniz,

renkleri bozabilir ve noktalı paraziti artırabilir. Bunun 
nedeni, yüksek parlakl ık ayarlar ının plazma 
hücrelerinin doluluk seviyesi işini denetlemesini 
zorlaştırmasıdır.

6. Renkleri dikkatle ayarlayın
TV'nizin video yürütmek için sunması gereken en 
ideal "sıcaklık", genellikle 6500 Kelvin'dir. Bunun 
yanında ayarlarınız, renklerin canlı ve dinamik 
görünmesini sağlamalı, küçük renk farklarını 
görünmez kılmamalıdır.
Renk ayarlarına gelmeden önce arka ışık ve kontrast 
ayarlarını doğru yapmış olmanız oldukça önemli. 
Video kalitesine aşırı önem verenlerdenseniz, TV'nizin 
sunduğu detaylı renk yönetimi işlevlerine göz 
atabilirsiniz. Bu ayarlar, TV'nizin tek bir renge yatkınlığı 
olması halinde durumu düzeltmenize izin verebilir.

7. Keskinlik tuzağına düşmeyin
En iyi sonuçları en yüksek keskinlik ayarlarında elde 
edeceğinize inanıyor olabilirsiniz. Ancak gerçekte 
bunu yapmanız, önemli sorunlara yol açabilir.
Bu sorunlardan en belirgini, çok yüksek keskinliğin 
yüksek kalitedeki resimlerin bile karlı ve pürüzlü 
görünmesidir. Yüksek keskinlik, resimdeki nesnelerin 
kenarlarının parlamasına da neden olabilir. Dahası 
aşırı keskinlik nedeniyle resim yerine ekranınızın piksel 
yapısını keşfetmeye başlayabilirsiniz.

Whatsapp'ı çökerten 
mesaja dikkat

Whatsapp'ta herhangi bir kullanıcıya 
gönderilen 2 bin karakterlik bir metin mesajının 
uygulamayı çökerttiği ortaya çıktı.
WhatsApp'a bulunan bir açığın uzaktan 
uygulamayı çökertmeye izin verdiği anlaşıldı. 
İki öğrencinin keşfettiği açık, 2.000 karakterlik 
bir metin mesajıyla alıcının WhatsApp'ının 
kilitlenmesine yol açıyor.
WhatsApp, sözkonusu mesajı açmaya 
çalışırken takılıp kilitleniyor. Dahası bu kişiyle 
(veya sohbet grubuyla) olan sohbet geçmişi, 
mesajın gelişinden itibaren geri getirilemiyor. 
Zararlı mesajın yer aldığı sohbetin tamamını 
silmezseniz, WhatsApp'ta bu kişiye her 
dokunduğunuza uygulama kilitleniyor.
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10  İSİG İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İş Güvenliği 
Kültürü
 

Ülkemiz son yıllarda iş kaza sayısında ciddi 
artışlarla karşı karşıya.

Ölümlü kazalar dışında yaşanan yaralanmalı 
kazaların sayısı da ciddi artış gösteriyor.

Sanayileşme sonucu 
gelinen gelişmişlik 
düzeyinde kaza sayılarının 
zamanla azalması 
beklenirken ülkemizdeki 
durum bu yönden iç açıcı 
değil.

Sanayileşmiş iş kollarında 
kaza sayılarındaki azalma, 
sanayiye ham madde 
sağlayan “madencilik” gibi 
temel iş kollarına 
yansımamış gözüküyor.

Dünya madencilik gibi iş 
kollarında ciddi yasal düzenlemeler, cezalar ve 
denetimler uygularken ülkemiz bu alanda da 
çok geride.

Tüm bu tablo bize “iş güvenliği kültürü” 
olgusunun toplumsal olarak tam 
benimsenmediğini gösteriyor.

İş güvenliği olgusunun bir kültür olarak 
benimsenesi için ilk öğretim çağından itibaren 
her vatandaşa iş güvenliği olgusunun 
aktarılması önemli bir noktayı temsil ediyor.

Okulda verilen bu eğitimin sosyal çevre ve aile 
çevresinde de uygun örnekler ve uygulamalarla 
devam etmesi gerekiyor.

Burada da bizlere ciddi görevler düşüyor. 
Okulda kırmızı ışıkta 
geçilmemesi öğretilirken, 
çocuklar pratikte kırmızı 
ışıkta durmayan anne-baba 
ile karşılaştığında okulda 
verilen eğitimin bir anlamı 
kalmıyor. Bunun 
sonucunda da bir güvenlik 
kültürü yaratılamıyor.

Unutmayın, kazaların 
önlenmesini istiyorsak 
sosyal sorumluluklarımızın 
farkında olmalı, her alanda 
iş güvenliği, can güvenliği 
konusunda bilinçli olmalıyız.

Biliyor musunuz?
•Ülkemizde 2002 yılından günümüze yaşanan 
iş kazalarında yılda ortalama 1.140 kişi iş 
kazalarında ölüyor. 
•Aileleri de dikkate aldığımızda yılda yaklaşık 
5.000 kişi bu kazalardan direk etkileniyor.
•Kazalarda, ilk 3 sırada maden, inşaat ve 
tarım-orman işleri yer alıyor.



*

Devlet İş Güvenliğinde Radikal Tedbirler Konusunda 
Adım Atıyor!
Son dönemde yaşanan ölümlü iş kazalarının 
sayısındaki artış devleti ek tedbirler alınması 
konusunda adım atmaya zorluyor. Uluslararası iş 
güvenl iği yasalar ını hızla gündeme al ı rken, 
düzenlemelere uymayan kişilerin cezalandırıl-
masında da  yeni tedbirler geliyor. 

Kaskını takmayan işçi tazminatsız işten 
atılabilecek.
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından geçen ay ana 
hatları açıklanan iş güvenliği yasa tasarısı TBMM'ye 
sunuldu. Tasarı ile kaskını takmadığı için yazılı olarak 
uyarılan işçi,tazminatsız işten atılabilecek. Tasarıyla 
getirilen düzenlemeler şöyle:
TAZMİNATSIZ ATILACAK:İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu'nda yer alan yükümlülükleri 'yazılı olarak 
hatırlatıldığı' halde yerine getirmeyen işçi, patronu 
tarafından tazminatsız olarak işten atılabilecek. Bu 
yükümlülükler arasında, kişisel koruyucu donanımları 
doğru kullanmak ve korumak da bulunuyor.

2002 

2003 

2004 

2005  

2006  

2007  

2008  

2009 

2010  

2011 

2012 

2013  

2014 

 

72.344 

76.668 

83.830 

73.923 

79.027 

80.602 

72.963 

64.316 

62.903 

69.227 

74.871 

191.247 

? 

872 

810 

841 

1.072 

1.592 

1.043 

865 

1.171 

1.444 

1.700 

744 

1.356 

   1.280 

Kaza Geç. Sig. Ölen Sigortalı Yıl 
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12  Seasoul'den

®

Işıl ışıl vitrinler, alışveriş telaşındaki insanlarla dolu cıvıl cıvıl 
sokaklar… Ve karşımızda yeni yıl.

Doğa bile kasvetli soğuğundan vazgeçmiş ılık bir güneşle 
karşılıyor bizi her yeni gün.

Koca bir yılı daha geride bırakırken; Seasoul ekibi  bir yandan 
önümüzdeki sezonun, sıcak yaz günlerinin  katalog 

çekimlerini sonlandırdı, bir yandan da 2016 Kış Sezonu için 
heyecanlı bir şekilde çalışmalara başladı. Tasarımından, 

kumaş seçimine, renklerinden dokusuna, size ve 
sevdiklerinize en konforlu uykuları yaşatacak pijama 

koleksiyonunu hazırlamaya başladık.

Moda'yı ve trendleri es geçmeyen, tarzınızı tamamlayan yeni 
koleksiyon, her sezon olduğu gibi yine ailenizin tüm bireyleri 

için zevkli bir konfor vaat ediyor.

Seasoul 2014/2015 kış koleksiyonu oldukça beğeni aldı. 
Bu beğeniyi sosyal medya hesaplarındaki beğeni ve 

yorumlardan da görmek mümkün.  Facebook, Instagram ve 
Pinterest gibi sosyal medya ortamlarında düzenlenen yaratıcı 

kampanyalar da hem takipçi hem beğeni sayımızı arttırıyor.

2015'in hayatınıza Seasoul renkleri ve güzelliklerini daha fazla 
katacak güzel bir yıl olmasını diliyoruz.

www.seasoul.com.tr adresimiz yenilendi. Ziyaret etmeyi 
unutmayın.

Hazırlayan: Deniz Baltalı

Sosyal Medyada bizi takip edin!
https://www.pinterest.com/seasoultr/

https://twitter.com/seasoultr
https://www.facebook.com/seasoulTR

http://instagram.com/seasoultr
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14  Kalite-Çevre GERİ KAZANIM

Elektronik Atık Geri Kazanımı

Elektronik atıklar malzeme kazanma tesislerinde önce 
tekrar kullanım veya satılabilir parçalar için test edilir ve 
sınıflandırılır. Elektronik atıkların birçok kısmı ikincil malzeme 
olarak satılmak veya nihai yok edilmek için işlemlerden 
geçer. Elektronik atıklar içerdikleri metal, cam, plastik ve 
yeniden kullanılabilinen diğer malzemelerden dolayı değer 
taşırlar. Ayrıca özellikle bilgisayar kartları içerdikleri altın 
kaplama parçaları yüzünden geri dönüşüm açısından 
önem arz eder.
Elektronik atıklar veya kısaca e-atıklar kullanım ömrünü 
tamamlamış elektrikli ve elektronik atıklardır. Elektronik 
atıklar evsel ve endüstriyel atık akışının en hızlı büyüyen 
segmenti olup kırılmış, hasar görmüş, demode olmuş veya 
kullanım ömrünü tamamlamış, içerdiği ağır metaller ile 
atıldığında doğayı kirleten en önde gelen varlıklardan biri 
olan elektronik eşyaların genel bir ifadesidir. 

Bu atıkların çoğu tehlikeli atıklar kapsamında değerlen-
dirilirler; büyük hacimli olmaları ve bünyelerinde barındır-
dıkları insan sağlığına zararlı maddeler nedeniyle ve 
teknoloji kullanımının her alanda giderek artması sonucu 
dünya için her geçen gün büyüyen bir sorun olmaktadır. 
Hayatımızdan çıkaramadığımız ve çıkarmayı düşüneme-
yeceğimiz bilgisayar, televizyon,  kablosuz  iletişim araçları,  
ses  ve  görüntü  kayıt  cihazları, cep telefonları, yazıcılar, x-
ray cihazları, mikrodalga cihazlar, diğer beyaz eşya 
grubundaki ürünler, küçük ev aletleri, otomatlar vb. birçok 
türde ürünler bu gruba girmektedir.
Türkiye'de e-atık tanımlaması aşağıdaki konuları 
içermektedir:
•Büyük ev eşyaları (Bulaşık, çamaşır makinesi vb.)
•Küçük ev aletleri (Elektrik süpürgesi, tost makinesi vb.)
•Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (Bilgisayarlar, 
telefonlar vb.)
•Tüketici ekipmanları (Video kameralar, müzik enstrüman-
ları vb.)
•Aydınlatma ekipmanları (Floresan, tasarruflu ampuller ...) 
•Elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri 
hariç olmak üzere matkaplar, testereler vb.)
•Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri (Video oyunları, je-
tonlu makineler vb.)
•İzleme ve kontrol aletleri (Termostatlar, ısı ayarlayıcıları vb.)
•Otomatlar (Para, içecek otomatları vb.)

Önemli Not!
Elden çıkarmak istediğiniz elektronik atıklarınızı evinize en yakın 
atık toplama noktasına veya işletmemizdeki Elektronik Atık 
sepetine bırakabilirsiniz.

Entegre Yönetim Sistemleri kapsamında yılda iki defa 
yapılması gereken Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) 
ikinci toplantısı kasım ayında yapıldı.
Toplantıda kalite, çevre, iş güvenliği ve enerji yönetim 
sistemi ile ilgili hedefler ve performans kriterleri gözden 
geçirildi. 
Yapılan değerlendirmelerde sistemin işleyişi açısından 
kritik bulunan noktalarla ilgili iyileştirme çalışmaları 
yapılmasına karar verildi.

Yönetimin Gözden Geçirmesi 2014 Yılı 
2. Toplantısı Yapıldı

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 
kapsamında yaptırılması gereken emisyon ölçümleri 
yapıldı. 
Boyahane genelindeki kurutma makinelerimiz ile Deniz 4 
alanındaki kazanlarımızın emisyon değerleri yasal limitlerin 
altında çıkmıştır.

Emisyon Ölçümleri Yapıldı

Piller ne oluyor?
Hayatımızı kolaylaştıran piller de çevre açısından önemli riskler 
teşkil ediyor.
Yapılarındaki  civa, kurşun ve nikel gibi  kimyasal ve 
bileşenlerden dolayı toprak ve suda önemli hasarlara yol 
açabi len pi l ler in gel iş i  güzel  at ı lmaması,  toplama 
kumbaralarında toplanması önemli. 
Pillerde geri kazanım oranı düşük olmakla birlikte son yıllarda 
artan bir miktarda geri kazanım imkanlarından bahsedilebilir. 
Ancak tüm bu gelişmelere rağmen önemli miktarda pil 
sızdırmazlığı sağlanmış özel depolarda depolanarak bertaraf 
ediliyor.
Bu nedenle mümkün olan her aşamada şarj edilebilir pillerin 
kullanılması da önemlidir.
Unutmayın!
Evinizde kul landığınız pi l ler iniz i  işletmemizdeki pi l 
kumbaralarına atabilirsiniz. Bu atık piller TAP derneğine 
gönderilerek bertaraf edilmesi sağlanıyor.





D
e

n
iz

'd
e

n
  
S

a
yı

:3
2

16  Deniz'den Kısa Kısa

eylül

EYLÜL, EKİM, KASIM, ARALIK FAALİYETLERİMİZ

Boyahane Geleneksel Piknik Etkinliği Düzenlendi
Boyahane çalışanlarımız ve aileleri için 
düzenlenen piknik organizasyonunda iş 
stresinden uzak, farklı bir ortamda çalışanlarımız 
bir araya geldi.

Animasyon ve yarışmalarla keyifli vakit geçiren 
çalışanlarımız çeşitli hediyeler de kazandı.

Piknik sırasında ayrıca Boyahane işletmemizde 
20 yılını dolduran personelimize 
Gn. Md. Yrd. Murat İlhan tarafından birer plaket ve 
çeyrek altın takdim edildi.

Yemekhanede “Osmanlı Günü” Düzenlendi.
Sofra Yemek Firması tarafından dönemsel olarak 
yapılan özel günlerde sıra “Osmanlı Günü”nde idi. 

Özel olarak hazırlanan menü farklı şekilde süslenmiş 
yemekhane ile çalışanlara sunuldu.
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ekim

kasım

OSB Futbol Turnuvası Tamamlandı
Denizli Organize Sanayi Bölgesinde düzenlenen 
firmalar arası futbol turnuvası tamamlandı.
Turnuvada mücadele eden takımımız finalde Kocaer 
Tekstile 3-2 yenilerek turnuvayı ikinci sırada 
tamamladı. 
Turnuva üçüncüsü ise Gama Tekstil oldu.

Turnuvada derece elde eden takımlara kupalarını 
Denizli OSB Bölge Müdürü Tanju Beştaş ve Yönetim 
Kurulu Başkanımız Sn. Derya Baltalı takdim etti.

Takım Kadrosu
Ali İksan Bakmalı, Burak Himmetli, İbrahim Kireçli, 
Engin Bilir, Mehmet Songut, Ümit Zurnacı, Ruşen 
Tatlıses, Yakup Bayar, Şahin Tıngır, Mustafa 
Kocaerkek (Kaptan), Koray Ersoy, Ali Can Avcı, 
Nasuh Hız, Salih Türkmen, Bülent Semerci (Takım 
Sorumlusu)

Eğitimler Devam Ediyor
Boyahane çalışanlarına “Ergonomi” ve “Gürültü” 
eğitimi verildi. İşyeri Hekimi Bülent Bilgiç ve İş 
Güvenliği Uzmanı Selçuk Aksarı tarafından çalışanlara 
ergonomi ve gürültü ile ilgili dikkat etmeleri gerekenler 
düzenlenen eğitim ile aktarıldı.

aralık
Boyahane İşletmemizde Yangın ve Tahliye Tatbikatı Yapıldı
Acil durumlara hazırlık amacı ile yapılan ve tüm 
personelin katıldığı tatbikatlar başarı ile yapıldı.

Gündüz yapılan söndürme tatbikatının ardından, 
havanın kararması ile elektrikler kesilerek acil durumda 
işletmenin tahliyesi ile ilgili uygulamalar tatbikat 
sırasında gözden geçirildi.
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18  Deniz'den

İçimizden biri
Erdoğan Meşe – KB Vardiya Amiri

Doğum Yeri/Tarihi: Sandıklı 07.05.1972
Medeni Hali: Evli
Askerlik Durumu: Yaptı
Eğitim: Lise 
Yabancı Dil: İngilizce
İş Tecrübesi:19 Yıl

En sevdiği
Renk: Gri 
Müzik Türü: Halk Müziği
Yemek: Yaprak Sarma
İçecek: Çay
Hobileri: Gezmek
Fobileri: Yükseklik

En son
Okuduğu Kitap: Atçalı Kel Mehmet Efe
İzlediği Film: -

En çok görmek istediği yer
Çin Seddi

Denizli’de En Sık Gittiği Yer :   -
Tuttuğu Takım: Milli Takım
Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Öğretmenlik

Neden Tekstil: İş imkanı çok olduğu için
Neden Denizli: Denizliyi sevdiğim için
Neden Deniz Tekstil: Düzenli firma olduğundan.



Aramızdan Ayrılanlar
Himmet Sağlam, Nuray Arslan, Yalçın Demirbaş, Ayfer Özak

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

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi
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Aramıza Katılanlar
Güneş Berber, Halil Köse, İbrahim Aytan, Serkan Gedik

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Mahmut Köse: Yusuf İzzet  28.10.2014     Emrah Kertik: Süleyman 22.10.2014 

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Mehmet Durgut
Mehmet Öğel
Kazım Yavuz
Hatice Çakın
Şahin San
Engin Uzun
Duygu Mercan
Abbaz Ersoy
Bayram Yapsu
Rohat Satıç
Ayşe Gürsoy
Akif Sert
Emrah Tuna
Coşkun Bilir
Süleyman Çoltu
Erdoğan Malkoç
Erkan Tepeli
Fadime Sürücü
Tufan Eliuz
Mehmet Özdal
Emrah Kertik
Ahmet Mertoğlu
Ali Biçer
Tezcan Esgin
Coşkun Yılmaz
Doğan Sağdıç
Yusuf Menekşe
Gökhan Avan
Taner Irtam
Muhammed Poyraz
Bayram Gök
İbrahim Tıraş
Adile Karcı
Ercan Akyol
Meral Gürbüz
Erdal Aydınalın
Yusuf Çelen
Kazım İnan
Mukaddes Tuncer

Mahmut Esmer
Ersin Kocasu
Sinan Uygun
Hasan Kılıç
Sedat Demir
İsmail Uslu
Şerif Zora
Süleyman Uğuz
Ramazan Esendemir
Yıldıray Kara
Deniz Çakal
Adem Teke
Şeref Yatkın
Volkan Yelli
Şefaat Avcı
Hayrettin Şimşek
Mustafa Bacak
Betül Akçadağ
Bilhan Çoban
Hacı Ali Uysal
M. Murat İlhan
Nazire Özgür
Ramazan Özşahin
Ömer Faruk İri
Mahir Yeşiltaş
Özgür Sönmez
Ali Aktaş
Ceylan Alp
Mesut Kocakaya
Hatice Cormal
Ferhat Çomak
Niyazi Tan
Abdullah Kocasu
Engin Acar
Hüseyin Huz
Yusuf Doğan
Güneş Berber
Yaşar Derer
Ismahan Sağlık

Şoför
KB Vardiya Amiri
Ramöz Op.
Sarım Op.
Kurutma Postabaşı
Açık En Sanfor Op.
Kartela Elemanı
Kalite Kontrol Op.
Yemekhane Per.
Boya Lab. Stajeri
Yemekhane Per.
Elektrik Bölümü Stajeri
Santeks Op.
Kurutma Postabaşı
KB Vardiya Amiri
Yemekhane Per.
Balon Sıkma Op.
Yumuşak Sarım Ustası
Elektrik Bakım Per.
Mal Açma Op.
KB Makine Op.
Şoför
Yükleme Op.
Mekanik Bakım Per.
Mal Açma Op.
Kazan Op.
Tüp Kesme Op.
KB Makine Op.
Ramöz Op.
Yemekhane Per.
KB Makine Op.
Boya Lab. Stajeri
Santral Opreratörü
Boya Lab. Şef Yrd.
Kurutma Bölüm Şefi
Ramöz Op.
Açık En Sanfor Op.
Kalite Kontrol Op.
Sıkı Sarım Ustası

KB Makine Op.
KB Postabaşı
KB Makine Op.
Mal Açma Op.
KB Ambar Sor.
KB Makine Op.
İşletme Şefi
KB Makine Op.
KB Makine Op.
Yemekhane Per.
Hemşire
Tüp Kesme Op.
Kurutma Temizlik Per.
Mekanik Bakım Per.
Kalite Kontrol Op.
Tüp Kesme Op.
Elektrik Bakım Per.
Boya Lab. Şefi
Mekanik Bakım Per.
Ramöz Op.
Gn.Md.Yrd.
Sarım Op.
KB Müşteri Temsilcisi
Kalite Kontrol Op.
Elektrik Bakım Per.
Elektrik Bakım Per.
Açık En Sanfor Op.
Tüp Kesme Op.
Ramöz Op.
Sarım Op.
Kazan Op.
RF Kurutma Op.
KB Makine Op.
Kimyasal Depo Sor. Yrd.
Yemekhane Per.
Mal Açma Op.
Test Lab. Laborant
Tüp Kesme Op.
Personel Sor.

01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
01.01
02.01
03.01
03.01
03.01
05.01
05.01
06.01
10.01
10.01
14.01
18.01
20.01
23.01
24.01
25.01
01.02
01.02
02.02
03.02
05.02
06.02
08.02
10.02
12.02
14.02
15.02
15.02
15.02
17.02

20.02
20.02
26.02
29.02
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
02.03
05.03
08.03
10.03
10.03
10.03
11.03
12.03
15.03
18.03
19.03
21.03
23.03
26.03
28.03
29.03
29.03
01.04
01.04
02.04
05.04
06.04
09.04
11.04
12.04
16.04
20.04
23.04
27.04

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi
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20  Kültür-Sanat

Ciltsiz (Karton Kapak) 
Sayfa Sayısı: 272
Baskı Yılı: 2014

ziynet sali
“bugün adım leyla”

ayşe kulin
“handan”

M Ü Z İ K

K İ T A P

Ziynet Sali yeni şarkılarla dinleyicisinin karşısına çıkıyor.

Disk 1
1. Bugün Adım Leyla

Disk 2
1. Gelemiyorum Yanına
2. Herşey Güzel Olacak
3. Rüya
4. Alışkın Değiliz
5. Herkes Evine
6. Sevdim Seni Bir Kere
7. Kaç Yıl Geçti Aradan
8. Beş Çayı 
9. Sen Mutlu Ol
10. Sevenler Ağlarmış

Disk 3
1. To Treno / İstasyon
2. Pshidelia / Sinharitira / Hamena
3. Na Lipon Giati Sagapisa / Haykıracak Nefesim / Those Were The Days / Bu Ne Biçim Hayat
4. Martirio / Yürek Yaralı Büyüyor / Amman Kuzum / Yanmışım Sönmüşüm Ben / Yanabiliriz / Ta Mavra Matia Sou / Ta Uzak Yollardan / 
Sevemez Kimse Seni

Yalnız bir kadın mutlu olabilir mi?

"aşklarını kendileri yaratır, sonra da elleriyle yok mu ederdi bütün 
kadınlar, yoksa ben mi böyle tuhaftım? Yalnız bir kadın güçlü olabilir 
miydi? Mutlu olabilir miydi?"

Başına buyruk haliyle; hataları, sevapları, acıları, sakarlıkları, sonsuz 
içtenlikteki aşkları ve zaaflarıyla hepimizden bir şeyler taşıyan, ama 
aynı ölçüde özgün, benzersiz bir karakter, Handan… 70'lerin çocuğu 
Handan, hayatının son derece hassas bir noktasında (yaralı bereli 
orta yaşında), Halide Edib Adıvar'ın ölümsüz eseri Handan'ın 
eşliğinde bir keşif, bir hesaplaşma yolculuğuna çıkmaya zorlanır. 
Bu yolculuk ki aşklar, aldatmalar, aldanmalar, ölümler ve entrikalardan 
geçecek, dahası, İstanbul'un tarihinin en hareketli, en renkli ve en 
"gazlı" günlerini, hem de tam ortadan kat edecektir…

Ayşe Kulin her güçlüğe, her şarta göğüs geren ve "asla pes 
etmeyen" bir kadının, Handan'ın sıra dışı, şakrak ve capcanlı hayat 
mücadelesine davet ediyor okurları.
(Tanıtım Bülteninden)

Ciltli (Sert Kapak) 
Sayfa Sayısı: 330
Baskı Yılı: 2014
Dili: Türkçe
Yayınevi: Everest Yayınları



F İ L M
Beyaz Sahne - Kınıklı212 32 62Cinemaksimum Forum - Çamlık215 15 35Teraspark Avşar374 10 00 Bana Masal Anlatma

Vizyon Tarihi: 9 Ocak 2015
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Yapımı:2014 - Türkiye
Tür:Komedi, Romantik
Yönetmen:Burak Aksak
Oyuncular:Hande Doğandemir, Fatih Artman, 
                Devrim Yakut, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun
Senaryo:Burak Aksak
Yapımcı:Necati Akpınar, Bkm

Leyla ile Mecnun'daki katkısıyla 
büyük sevgi ve saygı kazanan 
Burak Aksak'ın yazıp yönettiği Bana 
Masal Anlatma, kaliteli oyuncu 
kadrosuyla gişeye iddialı geliyor.

Filmde dolmuş şoförlüğü yapan 
Rıza'nın (Fatih Artman) günün 
birinde hem güzel hem de çok iyi 
kalpli bir kız olan Ayperi (Hande 
Doğandemir) ile tanışmasından 
sonra yaşadığı olaylar anlatılıyor. 
Filmde Cengiz Bozkurt, Devrim 
Yakut, Sadi Celil Cengiz gibi 
isimlerin yanında Yılmaz Erdoğan, 
Gökçe Bahadır ve Gürkan Uygun 
gibi usta oyuncular da konuk 
olarak görev yapıyor.



D
e

n
iz

'd
e

n
  
S

a
yı

:3
2

22  Gezi AFYONKARAHİSAR

AFYONKARAHİSAR
Bu sayımızda Afyonkarahisar'dayız. 

Afyonkarahisar adı il genelinde nerdeyse yerleşimle birlikte başlayan afyon üretimi ve gene 
uzun yıllar önce yapılan şehre hakim tepedeki “Karahisar” kalesinden gelir. Dilimizde 

konuşurken genelde “Afyon” diye kısaltsak da ilin doğru adı “Afyonkarahisar”dır.

Gelin kış dönemi için güzel bir gezi rotası olan bu ilimizi tanıyalım.

Afyon Türkiye’nin Ege Bölgesinde yer alır. Türkiye çapında 
mermer ve lokumları ile tanınan bu şehir kaplıcaları ile de 
turizme hizmet etmektedir. 

Mevlevi ve Selçuklular döneminden kalma mezarların 
yanında erken çağda Frig uygarlığına da ev sahipliği yapan 
ilde pek çok tarihi yapı bulunmaktadır.

İl Kurtuluş Savaşında da önemli muharebelere ev sahipliği 
yapmıştır. Şehitliklerde gezerken bir ülkenin kurtuluş 
savaşının izlerini görmeniz mümkün.
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Afyon'da son yıllarda artan sayıda kaplıca/termal otel 
tesisleri sayesinde kış turizmi canlanmıştır. Şehrin kaplıca 
sularında şifa arayanlar kış boyunca ilin hareketli olmasını 
sağlamaktadır.

İl aynı zamanda Anadolu'nun kilim sanatının önemli 
merkezlerinden biridir. Kök boyalarla boyanmış doğal elyaf 
kullanılan kilim desenleri kültürel mirasımızın önemli 
unsurlarından biridir.

Müzeler
Afyonkarahisar aynı zamanda bir müzeler şehri. Şehir hem 
yakın tarihimizin hem de daha erken dönemin eserlerinin 
sergilendiği pek çok müzeye de ev sahipliği yapıyor.

Afyonkarahisar (Arkeoloji) Müzesi
Cumhuriyet’in ilk yıl larında Afyonkarahisar’da Taş 
Medrese’de eski eserler toplanmaya başlanmış, 1931 
yılında resmi “Müze Deposu”, 1933 yılından 1970 yılına 
kadar Taş Medrese’de karma müze (Arkeoloji ve 
Etnografya) olarak hizmet veren kurum, 1971 yılında Konya 
yolu kavşağında, Arkeoloji Müzesi binasının yapılması ile 
yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.
Müzede, Taş ve Maden (kalkolitik) çağından Bizans çağına 
kadar Afyonkarahisar ve çevresinde bulunmuş olan 
arkeolojik eserler, kronolojik bir sıra esas alınarak 
sergilenmektedir. 

Zafer Müzesi
Afyonkarahisar şehrinin merkezinde bulunan Anıtpark’ın 
karşısında yer almaktadır.

Bolvadin Müzesi
1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, 
yöresel özellikler gösteren teşhirdeki eserler açısından 
gezilmesi gereken müzelerdendir. Müzede 88 Arkeolojik 
eser, 692 Etnografik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet 
el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır kültür varlığı 
bulunmaktadır.

Yapmadan Dönmeyin,
Sucuk ekmek yemeden,
Kocatepe'ye ve Karahisar Kalesine gitmeden,
Frig Vadisini görmeden,
Kaplıcaların sıcak sularında arınmadan dönmeyin.

Ne Yenir?
Afyon denince akla ünlü sucuk markaları gelir. Bunun 
dışında pek çok tatlı (tel helva, lokum, haşhaşlı tatlı, 
kaymaklı ekmek kadafıyı vb.) çeşidi ile de yemek severlere 
güzel sofralar vaat ediyor.

Nerede Kalınır?
İl genelinde pek çok konaklama imkanı vardır. Çeşitli yıldız 
seviyelerinde kaplıca otellerinden, pansiyon tipi kaplıcalara 
kadar pek çok imkan bulunmaktadır.

Nasıl Gidilir?
Afyonkarahisar'a Denizli'den Ankara ve İstanbul'a giden 
pek çok firma ile ulaşmak mümkündür.
Özel aracınızla ulaşmak isterseniz 225 km.'lik bir yolculuk 
yapmalısınız.
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24  Başka Pencere

Z e k a  O y u n u

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

Geçen Sayının CevabıPiliç Lokma

Yürüyerek Kaç Dakika?
Evden işe yürüyerek gelip, servis ile dönünce 
toplam yolculuk süresi 1,5 saat sürüyor.

Servisle gidip gelseydik bu süre toplam 30 dk. 
olacaktı.

Peki yürüyerek gelip, yürüyerek dönersek 
kaç dakikamız yolda geçer?

Göğüs eti 250 gr
Soğan
Tuz
Kimyon
Karabiber
Zeytinyağı

Yapılışı:
Etlerimizi kuşbaşı doğrayalım.
Soğanı rendeleyip bütün malzemeyi ilave edip güzel 
karıştıralım. Etimizi soslayalım. Bir gün dolapta dinlendirelim. 
Tepsimize un, tuz ve kırmızı toz biber katıp tavukla karıştıralım.
Fazla ununu eleyip etleri kızgın yağda kızartalım.
Kızarmış kuşbaşı patates ile beraber üzerine salçalı sos 
gezdirip servis edelim.

Salçalı sos için aşağıdaki malzemeleri damak tadımıza göre 
karıştırarak uygun bir sos yapabiliriz.
Salça, un, kimyon, kekik, nane, sarımsak, sirke, şeker, tuz

K a r i k a t ü r

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?

Cevap
Doğru cevabımız E olacaktır.
Çözüm ise harfleri çember şeklinde 
yazdığımızda A ile saymaya başlayıp 
sıra ile her 13. harfi karalıyoruz. 
Bu işlemi son harfe kadar yaptığımızda 
geriye G harfi kalıyor. Bu durumda C harfi 
için saymaya E harfinden başlamamız gerekirdi.

Bu sorumuza doğru cevap veren çalışanımız olmamıştır.
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