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Deniz'den Dergisi 33. sayısı ile karşınızda.

33. sayıyı elinize aldığınız bu günlerde 2015 yılının ilk 4 ayını 

geride bırakmış oluyoruz. Önümüzde bahar ve yaz aylarının 

ilk günleri var. Soğuk ve sert geçen kışın ardından 

özlediğimiz bu sıcak havalarda kışın yorgunluğunu da 

üzerimizden atacağız.

Tekstil sektörü açısından 2015 yılı küresel ekonomideki 

durgunlukların gölgesinde geçecek gibi gözüküyor. 

Değişken piyasa dengeleri, iklimsel değişiklikler de tekstil 

tüketiminde talep dengesini değiştiriyor. Bu süreçte kaliteli ve 

hızlı üretim yapan firmalar başarılı olacak gözüküyor. Kaliteli 

ve hızlı üretim ise firmaların eğitilmiş iş gücü ve sistemli 

üretimleri ile mümkündür.

Boyahane işletmemizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 

ÜTAP gibi uygulamalar bu konuda büyük avantajlar sağlıyor.

Bu sayımızda da göreceğiniz üzere kurumsal kimlik 

uygulamalarımızda bir değişikliğe gittik. Logomuz aynı kalırken 

biraz da sade ve logoyu vurgulayan bir tasarım tercih ettik.

2015 yılı içerisinde eğitimlerimiz devam edecek. Bu 

eğitimlere tüm personelimizin katılımı önem teşkil ediyor. 

Eğitimler bilgi aktarımı yanında, kurumsal kültürümüzü, sosyal 

ilişkilerimizi, kişisel gelişimimizi arttıracak önemli etkinliklerdir.

Deniz'den sayfalarında yeni ve farklı bilgiler bulmanız, sağlıklı 

ve mutlu bir bahar geçirmeniz dileği ile sözlerime son 

veriyorum.

Katkıda Bulunanlar

Sektörden sayfasında Burçin Aydın, 

tekno / sağlık sayfasında Adile Karcı
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2 Güncel KURUMSAL KİMLİK

Yeni Kurumsal Kimlik
Deniz Tekstil web sitesi ve kurumsal kimlikleri Mart ayı içerisinde yenilendi.
Bu yenileme ile daha modern bir web sitesi ve daha sade, 
daha yalın bir kurumsal kimlik ortaya çıkarıldı.

Yeni Kurumsal Kimlik
Deniz Tekstil 1994 yılında kurulduğundan itibaren farklı 
logo ve kurumsal kimlikler kullanmıştır.

Ana Renkler
2015 Mart ayında yenilenen kurumsal kimlik ile 
uygulamalar ana renk olarak siyah ve beyaz üzerine 
uygulanmıştır.
Siyah ağır başlı, resmi bir vurgu yaparken, beyaz sade, 
temiz ve masumiyeti simgelemektedir.
Tekstil sektöründeki renkleri çağrıştıran renk bandı ile de 
hem ilk logodaki renklere bir gönderme hem de hayatın 
renklerini kattığımız kumaşların renklerine bir gönderme 
yapılmıştır.

Logo Renkleri
Logo renkleri siyah zeminde beyaz, beyaz zeminde ise 
siyah veya mavi olarak kullanılmıştır.
Mavi ve logo içerisindeki üç parçalı yelken şeklindeki "D" 
ikonu Deniz Tekstil'in ve Deniz'in mavisini 
simgelemektedir.

Kurumsal İkonlar
Entegre bir işletme olan Deniz Tekstil için her bir işletmeyi 
ifade eden ikonlar kullanılmıştır.

1994

Kurumsal Kimlikte Kilometre Taşları

2004

2008

2006

2015
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Yenilenmiş Web Sitemiz
www.deniztekstil.com.tr adresindeki web sitemiz yeni 
kurumsal kimlikle paralel olarak güncellendi.

Güncelleme sırasında gelişen teknolojinin daha etkin 
kullanılması ile daha hızlı açılan, sayfalar arasında 
dolaşmanın daha basit hale getirildiği site görsel olarak 
da daha kullanıcı dostu hale getirildi.

Yeni Web Sayfası  
Ziyaretçiler web sitesinde üretim ile ilgili bilgilerden, iş 
başvurusuna, ana ürün gruplarından iletişim bilgilerine, 
kurumsal bilgilerden kurumsal videolara kadar pek çok 
bilgiye erişebilir duruma geldi.
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4 Sektörden DEĞERLENDİRME

ekonomi için ihracatın ithalatı dengeli bir şekilde karşılaması 
beklenir.
Bu noktada Tekstil sektörüne baktığımızda karşımıza çıkan 
rakamlar ise hazır giyim ve konfeksiyon 18.499.643.985 Amerikan 
doları ihracata karşılık, 3.062.519.116 Amerikan doları ithalat 
rakamı görüyoruz. Bu tablo bize tekstil sektörünün ülkenin cari 
açığını kapatmada önemli bir rolü olduğunu da gösteriyor. 
Çok basit bir ifade ile tekstil sektörü ithal ettiği 1 Amerikan doları 
değerindeki ürüne karşılık 6 Amerikan doları değerinde ihracat 
yapmış. Bu değer Türkiye dış ticaret değerlerinde ithal edilen 1 
Amerikan doları ürüne karşılık kabaca 0,65 Amerikan doları 
seviyelerinde.
Tekstil ve hammadeleri açısından rakamlara baktığımızda ise 
i thalat ın 9.712.898.633 Amerikan dolar l ık değeri  i le, 
8.538.829.180 Amerikan doları değerindeki ihracattan bir miktar 
fazla olduğu görülmekte. 
Tüm tekstil sektörü (hazır giyim, konfeksiyon, tekstil, hammadde,

2014 yılında dünyadaki siyasal ve ekonomik gelişmeler global 
pazarda tüketici davranışlarında temel bazı değişikliklere yol açtı. 
Genel olarak tüketicilerin harcamalarını kısmaları olarak gözüken 
bu davranışın etkileri 2014 yılından çok 2015 yılını etkileyecek gibi 
gözüküyor.
Ülkemizin lokomotif sektörü tekstil ve hazır giyim için de duruma 
bu çerçeveden baktığımızda zorlu günlerin kapıda olduğunu 
görüyoruz.

2014 Yılında Türkiye Dış Ticareti
Ekonomi bakanlığı verilerine göre ihracat %3,9 artışla 
157.517.040.403 Amerikan doları, ithalat ise %3,7 azalış ile 
242.223.958.803 Amerikan doları olarak gerçekleşmiş.

Bu iki rakam en basit kıyaslama ile kıyaslandığında yurt dışına 
sattığımızdan fazlasını ülkemize ithal etmişiz diyebiliriz. Güçlü bir

Tekstil Sektöründe 2014 Değerlendirmesi 
ve 2015'e Genel Bakış
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deri ve halı) değerlendirildiğinde ise ihracatın ithalata ezici 
üstünlüğü devam ediyor.

2015 Yılı Beklentileri
Dünya petrol fiyatlarındaki düşüş gelişmekte olan ekonomilerde 
son tüketici için ilk bakışta sevindirici olmasına rağmen gelişmiş 
ekonomiler için genel bir durgunluk göstergesi olarak da 
görülüyor. Ekonomik durgunluk ise pazarlarda daralma, bu da 
tüketimlerin kısılması anlamı taşıyor.
Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle Yunanistan ile sürdürülmesi 
daha da zor hale gelen ekonomik kriz de ülkemiz tekstil sektörü 
açısından risk teşkil ediyor. Zira geçtiğimiz 10 yıl boyunca güçlü bir 
kur izleyen euro dolar karşısında bu ekonomik krizlerin etkisi ile 
gerileme eğiliminde. 

Türkiye tekstil sektörünün güçlü euro sayesinde ağırlık verdiği 
Avrupa Birliği pazarının daralması üreticiler açısında risk teşkil 
etmekte. 2014 yılında en çok ihracat yapılan ilk beş ülkenin dördü 
AVrupa Birliği ülkeleri. 

Güçlenen dolar ile de pek çok üretici tekrar Amerikan pazarına 
girmek için girişimlere başlamış durumda.

Bu perspektifte bakıldığında Amerikan Ekonomi kurmaylarının 
kararları, Avrupa Birliğinin krizi yönetim şekli, Ukrayna'daki politik 
belirsizlik, Rusya'nın alacağı siyasi kararlar ve ekonomik tedbirleri, 
petrol fiyatlarının seyri ve dünyanın kaynayan sıcak bölgesi 
Ortadoğu 2015 global ekonomisi ve Türkiye Ekonomisinde etkin 
olacak gözüküyor. Tekstil sektörü de bu dalgalı sularda güvenli 
seyrine devam etmeye çalışacak.

İnsanlar, böceklerin ciddi bir şekilde hastalık taşıyıcı olduğu 
bölgelerde sıkça dolaşıyorlar.
Sivrisinek, sinek, bit, pireler tarafından ısırılma riski sadece 
basit bir rahatsızlığa sebep olmuyor, aynı zamanda ciddi 
sağlık riski oluşturuyor.
Sıtma, layşmanyaz ve laym hastalıkları bulaştıkları insanlara 
ciddi zararlar veren en çok korkulan hastalıkların başında yer 
alıyor.
Bu taşıyıcılara karşı kendimizi korumak için kıyafet ve 
üniformalara böcek kovucu ve öldürücü özelliğe sahip ürünler 
uygulanabilir.
Özellikle sıcak iklimlerde ve yaz mevsiminde, taşıdığı yüzlerce 
virüsle insan sağlığı için ciddi bir tehdit olan sivrisineklere ve 
çeşitli haşereler karşı etkili olmak üzere özenle geliştirilen 
apreler bulunmaktadır.
Sivrisineklerin kumaşa yaklaşma ihtimali bu özel uygulamalar 
sayesinde minimuma inmektedir. 
Sinek kovucu aprelerde farklı yapılar kullanılmaktadır. Bazıları 
daha riskli bazıları daha doğaldır. 
Özellikle en bilinen kimyasal yapıların başında deet 
gelmektedir.
Yine böcekler için permetrin kullanılmaktadır. 
Genellikle sinek itici ürünler sinek itmekten ziyade insan 
derisinde sinek için cazip olan kokuyu ya da algıyı değiştirirler 
ve bu şekilde ısırma engellenir.
İtmekten ziyade ısırmaların önüne geçilmektedir. 
Daha doğal ve çevreci olan içerikler Saltidin ya da Lemon 
Eucalyptus dur. 
Rudolf Kimya firmasına ait Ecopel isimli ürün bu amaçla 
geliştirilmiştir.
Piyasada mevcut böcek kovucu ürünler de citronella ya da 
deet gibi zararlı kimyasallar bulunmaktadır.
Deet toksik bir maddedir.
Bu tip böcek kovucular, birçok cilt reaksiyonu sorununa yol 
açmakla birlikte performans ve etkileri de sınırlıdır.
Toksik değildir, çocuklar için güvenilirdir.
Dünya sağlık örgütü tarafından onaylanmış bir üründür.
Direkt cilt üzerinde kullanılacağı gibi, tekstil ve dokusuz 
yüzeylere de uygulanabilir.
Uzun ömürlü bir böcek iticidir.
Patentli Cellecense mikrakapsül teknolojisi ile 
uygulanmaktadır.
Kırılan kapsülle birlikte açığa çıkar.
Uzun süre koruma sağlar.
Pek çok ülkede kayıtlıdır.
Aktif maddesi saltidindir.
Aşağıdaki türlere karşı etki göstermektedir:
-Sivrisinekler
-Sinekler
-Keneler
-Diğer parazitler
Bu tip koruyucu aprelerin kısıtlaması ülkelere göre farklılık 
göstermektedir. 
Her ülke kendi mevzuatlarını düzenlemektedir.
Ecopel başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede kabul 
görmektedir.
Ecopel aktif maddesinin, BPD (Biosidal Ürünler Direktifi) ve 
EPA (Çevre Koruma Ajansı) kaydı vardır.
Ecopel kapsamlı ve bağımsız kuruluşlarca Dünya Sağlık 
Örgütünün belirlediği kurallara uygun olarak test edilmiştir.

Kaynak:
Ecopel for textiles presentation final May 2010-Rudolf Duraner
Rudolf ürün katoloğu.

SİVRİSİNEK / BÖCEK 
KORUYUCU 
APRELER
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6  Teknoloji-Sağlık

Firmaların tüketiciye yönelik tacize varan izinsiz SMS, elektronik 
posta gibi mesajları ile telefon aramalarını yasaklayan kanun 1 
Mayıs'ta yürürlüğe giriyor.
Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Türkmen, firmaların izinsiz mesaj göndermelerini ve 
telefon aramalarını yasaklayan Elektronik Ticaretin 
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 1 Mayıs'ta yürürlüğe 
gireceğini söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Türkmen tacize varan SMS, elektronik posta gibi 
mesajlardan ve aramalardan tüketicilerin şikayetleri üzerine 
böyle bir yasal düzenleme gerçekleştirildiğini vurgulayarak 
şöyle konuştu:
“Özellikle bankalar başta olmak üzere bazı firmalar, bir şekilde 
iletişim bilgilerine eriştikleri kişileri cep telefonlarından arıyor. 
Eğer yanıt verilmezse aramaya ısrarla devam ediliyor. Hiçbir 
ilginizin bulunmadığı yerlerden SMS'ler, elektronik postalar ve 
benzeri ticari iletiler geliyor, tüketici adeta bombardımana 
tutuluyor. Herkesi bıktıran bu durum karşısında yasa koyucu 
harekete geçti ve kanun 23 Ekim 2014'te Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde kabul edildi, 6 aylık da geçiş süresi tanındı. Yasanın 
6'ncı maddesinde 'Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak 
önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı 
olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir' 
şeklinde yasaklayıcı açık hüküm var. Kanunun 12'nci 
maddesinde izinsiz mesaj gönderilmesi ve arama yapılması 
halinde bin ile 5 bin TL arasında idari para cezası uygulanması 
öngörülüyor. Ancak birden fazla kimseye gönderide 
bulunulursa bu ceza 10 katına dek artırılarak uygulanabilecek, 
50 bin TL'ye kadar yükselecek. Ticari kuruluşların 1 Mayıs Cuma 
gününden itibaren çok dikkatli olmasında fayda var, aksi halde 
ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler. Tüketiciler de izin 
vermedikleri halde ticari bir tanıtım amacıyla rahatsız edilmeleri 
durumunda, yasanın yetkili kıldığı Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı'na ve bu bakanlığa bağlı birimlere başvurabilir."

Kaynak : ntvmsnbc.com

Piller hızla gelişe teknolojinin yanında biraz eskide 
kalmış gibi gözüküyor. Ancak bilim adamları pillerin 
teknolojiyi yakalaması, teknolojik cihazların sürekli artan 
güç ihtiyacını karşılayabilmesi için çalışmalarını 
sürdürüyor.

Bilim adamları, cep telefonları için 1 dakikada şarj 
olabilen alüminyum batarya geliştirdi. Lityum pillere 
göre daha güvenli olan bataryada, yanma veya 
patlama gibi riskler de bulunmuyor. Alüminyum batarya 
daha çevreci bir ürün olarak tanıtılıyor.

Alüminyum hücrelerden güç alan bataryanın, 
kullanımda olan lityum teknolojisine göre daha güvenli 
olacağı, kolay zarar görmeyeceği ve yanma-patlama 
riski taşımadığı belirtiliyor. 
Stanford Üniversitesindeki araştırmacılar, yeni 
bataryanın, kullandıkça ömrü azalan bataryalara göre 
daha avantajlı olacağını ve her şarj olduğunda kullanım 
ömrünün etkilenmeyeceğini söylediler.
 
Üniversitede kimya profesörü olarak çalışan Hangjie 
Dai,  geliştirdikleri yeni bataryanın alkalin gibi pillerin 
yerini alacağını, lityum iyon bataryalara göre daha 
çevre dostu olacağını söyledi. 
Profesör Dai, yeni bataryanın matkapla delinse bile 
yanma riski taşımadığını belirterek, lityum pillerin 
taşıdığı birçok riskten uzak olacağını söyledi.

Alüminyum hücreli bataryalar güvenli olmalarının yanı 
sıra, belirsiz kez yeniden şarj edilebilecek. Daha önce 
geliştirilen benzer bataryalarda, en fazla 100 kez şarj 
ömrü sağlanmıştı. Yeni batarya ise 7 bin 500 kez şarj 
edildi ve sorun çıkarmadı. Lityum bataryalar ise 1000 
kez şarj ömrüne sahip

kaynak : ntvmsnbc.com

TACİZ BİTİYOR-PİL TEKNOLOJİSİ-TOPRAKSIZ TARIM

Cepten tacizi 
bitirecek yasak 
1 Mayıs'ta 
başlıyor 

Pil Teknolojisi 
Gelişiyor  
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Kuzey Amerikalılar topraksız tarım terimiyle ilk kez 

domates etiketlerinde karşılaştı. Amerikalı tüketicilerin 

1980’lerde  henüz bilmediği topraksız domatesler; artık 

taze domates pazarının aşağı yukarı yüzde 40’ını 

oluşturuyor. Üreticiler salata yeşillikleri, otlar ve diğer 

gıdaların giderek daha fazla topraksız tarımla üretiyorlar. 

Hidroponik terimi Yunanca hidro (su) ve ponos (emek) 

sözcüklerinden gelir. Bu topraksız üretim yönteminde 

besinleri bitkilere dağıtma işlemi suya bırakılır.  

Gübrelenmiş ya da kendiliğinden verimli olan toprakta, 

bitkilerin büyümesi için gerekli olan azot, fosfor ve 

potasyum gibi mineral besinler bulunur. Ama toprak 

sadece bir araçtır. Besinler su içinde erir ve bitkiler besin 

değeri yüksek olan suyu köklerine çekerek beslenirler. 

Topraksız tarımda, bitki kökü oksijenli bir besin çözeltisi 

içine asılır ya da çözeltinin emdirildiği taşlar yada perlit 

gibi bir ortam içine yerleştirilir. Kökler, besleyici değeri 

yüksek suyu toprağa gerek kalmadan alır. 

Üreticiler gerekli olan tam besin miktarını dikkatle 

ölçebildikleri ve suyu geri kazanabildikleri için topraksız 

tarım sistemi her ikisini de korur.  Ayrıca böcek ilaçları ve 

gübreler toprağa ve yer altı suyuna geçmez.  Topraksız 

tarımın bekli de en çekici yanı,tüm yıl devam eden 

yüksek verimdir. Topraksız tarımla yetiştirilen ürünler 

dünyanın her yerinden getirilebilir ama bazı durumlarda 

bu yöntem tüketicilerin mevsim dışı yeşillikleri ya da çileği 

yerel olarak elde etmesini sağlar. 

Böylece yiyecek masaya daha taze ve daha hızlı gelir.  

Kuşkusuz bu işlemler çoğunlukla topraksız tarımın yanı 

sıra bitkilerin hava koşullarından korunmasını ve 

büyümeyi sağlayan ışığın takviye edilmesini gerektirir. 

Hidroponik 
Topraksız 
Tarım
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8  Bilgisayar Dünyası KAREKOD

Karekod Nedir?

Hazırlayan: Mehmet Baylav

Önceleri ilaç kutuları ve ambalajlarında kullanılmaya 

başlanan, büyük ilgi görmesi ve yaygınlaşmasıyla 

basın-yayın araçlarında, gıda sektöründe, mobil 

cihazlarda, kartvizitlerde, otomotivde ve diğer birçok 

sektöre giren Karekod sistemi birçok avantaj ve 

pratiklik sağlamakta. Peki karekodlar nasıl çalışır? 

Nasıl üretilir? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

Sizler için Karekod teknolojisini inceledik, araştırdık.

Karekod, Japonya’da 1994 yılında Denso Wave 

tarafından geliştirilen, iki boyutlu bir koddur. 

Karekodlar, klasik barkodlardan  farklı olarak iki 

yönde de veri  depolayabilen, böylece daha fazla 

bilgi saklayabilen barkodlardır. Ürünlerin, parçaların 

bilgilerini ve özelliklerini saklayan bu teknoloji barkod 

teknolojisinin devamı niteliğindedir.

İlk olarak araçları üretim esnasında daha kolay takip 

etmek amacıyla geliştirilen sistem, parçaların yüksek 

hızla taranmasına ve tanınmasına olanak sağlıyordu.  

Zamanla diğer sektörlere de giren Karekod 

teknolojisi, Türkiye'de ilk olarak ilaç kutularında ve 

ambalajlarında kullanılan ve zorunlu hale getirilen 

karekodlar şu an birçok ürünün ambalajında yer 

bulmakta. 

KAREKOD NASIL ÜRETİLİR

Karekod teknolojisinde kullanılan birçok sistem 

vardır. Ancak bunların en bilineni ve kullanılanları QR 

Kod, DataMatrix Kod ve Aztek Kod'dur.  QR Kodlar, 

daha fazla miktarda harf ve sayı barındırabilirken 

aynı zamanda hızlı bir tarama imkanı sunar. Klasik 

barkodlara oranla daha kullanışlı olan QR Kod, 

birçok yönden diğer kodlardan avantajlıdır. Ayrıca 

QR Kod belirli bir seviyeye kadar kirlenme ve 

bozunmaya rağmen okunabilir.

Karekod oluşturmak oldukça basit olup herkes 

oluşturabilir.  Karekod oluşturmak için birçok web 

sitesi ve uygulama bulabilir,  kendi ürünlerinizi, web 

sayfalarınızı, sosyal medya ağlarınızı karekod haline 

getirebilir ve paylaşabilirsiniz. Örnek olarak QRStuff 

veya QR Code Generator isimli sitelerden karekod 

oluşturmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca bu karekodları 

mobil cihazlarınıza yükleyeceğiniz Karekod okuyucu 

programlar (QR Droid, Scan vb.)  ile okutabilir, 

karekodların içeriğini görebilirsiniz.
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lSon zamanların tartışmasız en fazla oynanan 
oyunlarından olan AA, Facebook’un sahibi olduğu 
WhatsApp’ı indirme sayısında geride bıraktı. Oyun kısa 
bir süredir mobil platformlarda yer alıyor olmasına 
rağmen şu anda sadece Android'de 10 milyon ila 50 
milyon arasında indirme rakamlarına ulaştı.

Google Play’de ve iOS’te bulunan AA, akıllı telefonlarda 
en fazla indirilen oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun 
amacı kendi ekseninde daireler çizen bir yuvarlağa, 
size verilen top şeklindeki cisimleri daireye yerleştirerek 
mümkün olduğunca en ileri bölümlere gidebilmek.

Oyun, General Adaptive tarafından geliştirilmiş. Aynı 
şirketin Ki, Ci, Ru isimlerinde oyunları da bulunuyor, 
fakat AA kadar popülerliğe erişemediler.

aa, WhatsApp'ı 
İndirme Sayısında 
Tahtından Etti

Sony, 4K çözünürlüklü kayıt yapabilen 
güvenlik kamerası ile güvenlik sektörüne 
yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

Sony, yeni SNC-VM772R kamerasıyla, 
güvenlik teknolojileri serisine 4K 
görüntülemeyi de ekliyor. Yeni güvenlik 
kamerası modeli, şehir izleme, taşımacılık, 
demiryolu, trafik izleme ve havaalanı 
izleme uygulamalarında ideal olan en iyi 
görüntü kalitesi için 1,0 tipi arka 
aydınlatmalı Exmor R CMOS görüntü 
sensörü, bant genişliği optimizasyonu 
özellikleri ve akıllı sahne yakalamayla 
desteklenen düşük ışık hassasiyeti ve 
gelişmiş 4K çözünürlüğü birleştiriyor.

4K teknolojisi, güvenlik kullanıcılarının Full 
HD'nin dört katı çözünürlükte içerik 
yakalamasını sağlıyor. 4K teknolojisinin 
sunduğu olağanüstü ayrıntıyla, güvenlik 
profesyonelleri geniş alan izlemelerini 
boyutunu büyütebilecek ve yüz ya da 
arabanın plaka numarası gibi sahnenin en 
küçük parçalarını yakalayabilecek, 
büyütebilecek ve inceleyebilecekler.

Üstelik bunların hepsini tek kamerayla 
yapabilecekler. SNC-VM772R kamera, bu 
avantajları gelişmiş görünürlük, azaltılmış 
toplam sistem maliyetleri ve esnek, kolay 
kurulumla birleştiriyor.

Sony'den 
4K 
Güvenlik 
Kamerası
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10  İSİG TEDBİR

Kazalara Karşı 

Tedbirler 

 
ş güvenliği yönünden kazaların önlenmesi, etkilerinin 
azaltılması çalışan sağlığının korunması açısından en 
önemli önceliklerden biridir.

Alınan tedbirlerin bir kısmı kazaların oluşmasını 
engellemek için, bir kısmı ise olası kazalarda oluşacak 
zararları azaltmak içindir.
Kazaların önlenmesi için 
tehlikelere karşı tedbirlerin 
alınması gerekir. Burada da 
öncelik her zaman tehlikenin 
ortadan kaldırılmasına 
verilmelidir. Bunun mümkün 
olmadığı durumlarda tehlikeden 
uzak tutma, şiddetini azaltma 
gibi tedbirler uygulanır. Bunlar da 
mümkün değilse kişiye bağlı 
tedbirler uygulanır. Bunlar eğitim, 
uyarı levhası, kişisel koruyucu 
donanımlar gibi tedbirlerdir.

Tehlike nedir?
Bize veya arkadaşlarımıza zarar 
verme ihtimali olan her şeye 
tehlike diyoruz.
Örneğin, kaygan zeminler 
düşmeye bağlı yaralanmalara yol 
açacağı için bizim için bir tehlikedir.

Tehlikeye Karşı Alınacak Tedbirler Nelerdir?
Kaygan zemin örneğinden gidersek,
Mümkünse kaygan zemin oluşmasını engellememiz 
lazım.
Bu mümkün değilse kaygan zemin alanını veya 
kayganlığı azaltmamız lazım.
Bu da mümkün değilse çalışanların bu alana girmesini 
engellememiz lazım.
Bu da mümkün değilse uyarı levhaları, eğitimler ve 
uygun ayakkabılar ile kaygan zeminde emniyetli 
çalışmanın sağlanması lazım.
Burada bu tedbirlerin tümü farklı tekniklerle bir arada

veya ayrı ayrı uygulanabilir. Ancak öncelik her zaman en 
üsttekini uygulamaktır.

İşletmemizde kazalara karşı alınan bazı basit tedbirlere ait 
örnekler aşağıdaki gibidir.

1- Koruyucular
Her tehlikeye karşı farklı 
şekillerde koruyucular uygulanır. 
Bu koruyucular sayesinde 
çalışanlar tehlikeden uzak tutulur 
ve bu sayede de kazaların 
gerçekleşmesi engellenir.

Bazı örnek koruyucular şunlardır,
a- Koruyucu Kapaklar

Dönen parçalar, hareketli cisimler, elektrik gibi tehlikelerin 
olduğu yerlerde uygulanır.
Kapaklar açıldığında makineyi durduran emniyet 
sensörleri vardır. 
b- Korkuluklar



Yüksek yerlerde çalışırken veya kısıtlanmış alanları 
belirlemek için kullanılır.
c- Kaçak Akım Röleleri
Elektrik tesisatında kaçak olması durumunda elektriği 
keserek kişilerin çarpılmasını engelleyen koruyuculardır.

2- Acil Durdurma Sistemleri
Herhangi bir durumda oluşan zararın büyümemesi, 
çalışanların korunması için acil durdurma sistemleri 
uygulanır.

Bazı örnek acil durdurma sistemleri aşağıdaki gibidir,
a- Acil Stop Butonları

Makinelerde operatörün kolay erişeceği yerlerde, kontrol 
panelleri üzerinde bulunur. Basıldığında tüm makineyi 
durdurur.
b- Acil Durdurma Telleri

Acil stop butonu ile aynı işlevi vardır. Operatörün çalıştığı 
yere yakın buton yoksa bu tellerden uygulanır. Tel 
çekildiğinde makine durur.

3- Uyarı Levhaları ve Eğitimler
Koruyucuların ve acil durdurma sistemlerinin etkinliğinin 
arttırılması, tehlikelere karşı dikkat çekilmesi için uyarı 
levhaları ve eğitimler gibi tedbirler de kazalara karşı 
yapılan uygulamalardır.

4- Ramak Kala Durumların Kayıt Altına Alınması
Ramak kala durumları kaza durumlarının habercisidir. Bu 
nedenle bunların kayıt altına alınması, sonrasında ise bu 
durumlara karşı tedbirlerin alınması kazaların önlenmesi 
açısından önemlidir.
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Kaza nedir?
Tehlikelerin ortaya çıkması sonucu, çalışanların, 
makinelerin ve ortamın zarar görmesi ile sonuçlanan 
olaylardır.

Örneğin, kaygan zemin tehlikesi nedeni ile kayıp 
düşersek bir iş kazası gerçeklemiş olur.

Bir Gün / İki Hayat
İş güvenliği ve ramak kala sonucu bilinç seviyesini 
arttırmak için yaptığımız ekip çalışması sonucu, 
Deniz Tekstil çalışanları ile birlikte çektiğimiz kısa filmimizi 
izleyin.

Ramak kala nedir?
Tehlikenin ortaya çıkması sonucu, çalışanların zarar 
görmesinin ucuz atlatılması olayıdır. 
Örneğin, kaygan zemin tehlikesi nedeni ile kayıp 
düşmeden bu olayı atlatırsak bir ramak kala durumu 
yaşamış oluruz.

Unutmayın iş güvenliğinde alınan tüm tedbirler 
sizlerin canını korumak için, bu çabaya destek vermeniz 
öncelikle kendi sağlığınız için önemlidir. Sizin sağlığınız 
da aileniz için önemli. Bir iş kazası sonucu göreceğiniz 
zarar hem sizin hem de ailenizin yaşamlarını 
zorlaştıracaktır.

İş Güvenliği Konusunda Bazı Kısa Filmler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
iş güvenliği bilincini arttırmak için çekilen filmleri 
internet üzerinden izleyebilirsiniz.



12  Seasoul'den

®

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

Yalancı baharların ardından sıcak yaz günleriyle 
buluşmaya sayılı günler kala mayıs ayının herhangi 
bir gününden tüm DENİZDEN okuyucularına 
merhaba!

Uzayan günlerde bize sıcaklığını geç saatlere kadar 
hissettiren güneş, rengarenk vitrinler, sohbet dolu 
anlarla insanların dolaştığı caddelerle işte 2015 YAZ.

Seasoul yeni modelleri ile yepyeni bir heyecan 
peşinde bu yaz döneminde. Yıllardır herkesin rahatlık 
ve güvenle kullandığı Seasoul çamaşırları tüm ürün 
gamını görebileceğiniz bir çamaşır katalogu 
hazırlıyor. Sadelik ve şıklığın siyah beyaz renklerle 
yakalandığı ürünleri içeren katalog pek yakında 
yayınlanmış olacak.

Yaz koleksiyonumuz ise çoktan raflarda yerini aldı, 
hatta mükemmel kalite, uygun fiyatla da birleştiği için 
bir çok modelimiz raflarda yerini alır almaz tükendi 
bile. Bu başarı şüphesiz ki tüm Seasoul ekibine ait.

Mayıs ayında CNR fuarında düzenlenecek Ev Tekstil 
Fuarı'na katılacak kardeş firmamız Hürsan'a da 
şimdiden başarılar dileriz.

Herkese keyifli ve mutlu bir yaz dileklerimle.
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14  Kalite-Çevre BİLDİRİM-ÖDÜL

2014 Yılı Bildirimlerinin 
Değerlendirmesi Tamamlandı

2014 yılında bildirim sistemi ile yapılan bildirimler 
değerlendirilerek yıllık bazda en fazla bildirimde bulunan 10 
personelimize çeşitli hediyeler verildi.
Yapılan değerlendirmede en çok puan toplayan bildirimleri 
yapan çalışanlarımız aşağıdaki gibi oluştu.

Ödül

100 TL 
hediye çeki 

50 TL 

Çeyrek Altın

Tufan Eliuz  

Hayrettin Şimşek 

Kazım Yavuz

İsmail Altıntaş 

Hasan Kavak

Alican Doğan

Hakan Yaşar

Ali Aktaş

Ad-Soyad   

Mahir Yeşiltaş  

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 

hediye çeki 

Bilhan Çoban

Yıllar  Gelen Bildirim  Kabul Edilen  Oran

2011    393       185           %47

2012   263  120   %46

2013   211  107   %51

2014   304  138   %45

İdari bina ve Laboratuarlarda klasik flüoresanlı lambalar LED 
lambalar ile değiştiriliyor.

Bir ünite flüoresanlı lambada 4 adet 18 watt'lık flüoresan 
ampul bulunuyor. Bu klasik üniteler toplam 72 watt enerji 
tüketiyordu.

Yerlerine uygulanan LED lambalar ise toplam 43 watt 
gücünde. Bu sayede 1 ünitede yaklaşık %40 enerji tasarrufu 
sağlanabiliyor. 

Bu tasarruf yanında 43 watt'lık lambanın aydınlatma şiddeti 
de klasik flüoresana göre yaklaşık %20 daha fazla.

Bu sayede toplam ünite sayısı da azaltılarak enerji tasarrufu 
miktarı daha da arttırıldı. 

Ofis Aydınlatmalarında LED Dönemi

2014 yılı bildirimlerine baktığımızda ise karşımıza çıkan 
tablo özetle aşağıdaki gibidir. 2014 yeni bildirim sistemini 
uygulamaya başladığımız 2011'den sonra en çok bildirim 
yapılan ikinci yıl olmuştur.

Biliyor musunuz?
22 dağıtılan 50 tl'lik hediye çeki sayısı
16 dağıtılan 100 tl'lik hediye çeki sayısı
50 dağıtılan çeyrek altın sayısı
88 bugüne dek dağıtılan toplam ödül sayısı

Bildirimlerin  %55'i öneri,  %35'i tehlike,  % 10'u ise ramak 
kala bildirimi şeklinde yapılmış.
2013 yılında 1,4 olan personel başına bildirim sayısı 2014 
yılında 1,9'a çıkmış.
Bildirim sayısındaki artışa rağmen alınan ortalama puanlar 
3,7'den 2,8'e düşmüş.
2013'te ayda ortalama 18 bildirim yapılırken bu sayı 2014 
yılında 25 olmuş.
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2014 yılında ödül kazanan bildirimler ve sahipleri.

Santex-2 fulardaki metal merdanelerin eğilmesi hk. 1- Kumaş girişten kaçınca 
doluyordu, eğiliyordu. Girişe siviş takıldı, girişteki sorun çözüldü. 2- Kumaşların 
yarısı karışımlı olduğu için kumaş beklemeden kaynaklı suyu arabanın altına 
süzüyor, son iki üç top diyebiliriz yani süzülen yer üst kısımlara göre olmadığı 
için fular-1´de bulunan giriş çekici altındaki polansiyometre ıslak yerde boşa 
çıkıyor kumaş direk olarak sarkıyor fular-1 merdaneye doluyor ve eğilme 
yaşanıyor. Önerim: Bir aparat yaparak siviş yapabiliriz. Santex-1 pastalamada 
bulunan siviş gibi yaparsak potansiyometre altına gelen kumaşı durdurur 
çubuklu siviş 15 cm gibi.

Boya çözelttiğimiz boya kablarındaki merdivenlerin son basamağına çıkıp boyayı 
kaba dökerken, özellikle 2 nolu kaba dökerken, son kısım yani en baştaki bölüm 
ensiz olduğu için ayağımızın boşta kalma tehlikesi vardır. Kab-2´deki çeşme 
tarafında bulunan direk ile merdivenin son kısmındaki yerde boşluk bulunuyor. 
Boyayı kaba koyarken sağ ayağımız o boşluğa giderek düşmemize neden 
olabilir. Boşluk olan kısma ilave yer yapılarak boş kısımlar kapatılabilir.

Atölyede dışta kullanılan çalışma masasının karşısında doksan hammalları 
koymuş kaynak ve siprel kullandığımızda yanma tehlikesi var doksan tekstil 
uyarılmalı oraya kumaş koyulmamalı

Santex-2´de bulunan fiskiye makinesinin elektrik panosunun dışında hız kontrol 
cihazı tehlike arz ediyor. Altında ve üst kenarında su olduğu için fular-2 madde 
çekerken platformun oraya madde atıyor kumaşa 10 cm yüksekliğinde koruma 
yapılırsa kumaşa madde gelmez.

17-18-19 numaralı redüktif yıkama proğramlarında en sondaki 70°´ye düşene 
kadar soğutma yapıyor. Böylece hem rezervede boşuna ısıtma hemde 70°´ye 
gelene kadaar yine boşuna soğutmuş oluyor. Bunun yerine alakalik yıkama suyu 
rezerve yerine sıcak su hattı kullanılmalı çünkü rezerve suyu 70°´ye ayarlansa 
bile 80°´lik ısınmış kumaşın üzerine geldiğinden dolayı ısı 75-76° kalıyor, bu 
yüzden yine soğutma yapıyor. Böylece gereksiz buhar kullanımı ve su 
sarfiyatından kaçınmış oluruz.

02.07.2014 tarihinde kendi makinemde işleyecek kumaş olmadığı için postabaşı 
tarafından eski balon sıkma makinesine geçtiğimde dikiş makinesi seyyar prizi 
yerine asmak istediğimde prizin elektrik olan açık ucu makinenin demir aksamına 
değdi, o anda bir ses ve biraz büyük kıvılcım çıktı. Sigorta da atmadı. Eğer diğer 
elimle balon sıkma makinesinden tutuyor olsaydım, elektriğe kapılabilirdim. Takılıp 
sökülen prizler tam ters olduğunu farkettim, elektrik olan prizin ucu açık olmayan 
prizin ise kapalı ve muhafazalıydı. Prizin asıldığı yerde suyun yanında olup ıslandığını 
gördüm. Boyahane bölümünde olan dikiş makinelerinde hepsinin prizlerinin tam 
ters olduğunu gördüm bu yüzden bu durumda çalışanlar elektiriğe kapılabilir. 
Bu nedenle prizlerin yeri değiştirilebilir, gerekli düzenleme yapılabilir.

4 nolu sebilin elektrik kablosu suya değiyor. Elektrik kaçağı olursa çalışanlar 
burada çarpılabilir. Elektrik kablosu çürümemesi için yukarı seviyede tutulabilir 
veya panel içine konulabilir.
Kalite kontrol-2 makinesinin arka bölümünden büyük arabalar çıkarılmaktadır. 
Çıkarılırken elektrik panosuna çarpıyoruz. Çarptıktan sonra pano yerinden 
oynamaktadır. Kablolar yerinden çıkarsa bizi elektrik çarpabilir.

Ramöz-2 termofikse yapmak için ham kumaş açmaya gittim. 2 ve 3 nolu mal 
açma makinelerinde kullanılan hava hortumunun delik olduğunu ve birkaç 
yerinden koli bandı ile bantlanmış olduğunu gördüm. Arkadaşları bu hava 
kaçağından dolayı uyardım ve hemen vanadan havayı kapattım. Hava kaçağı 
milli servetimizdir, gereği yapılabilir.

Sıfırdan ilave boya girişlerinde kaynama yapıldığında vardiya amiri tarafından 
50 asit ve kaynama proğramı gönderiliyor. 50 asit ve kaynama tek ilave proğram 
olarak çıksa daha faydalı olabilir. - Soda peroksit kaynamaların peroksit enzimi 
(biocat) tek proğram olmasıuygun olabilir. - Soda_sabun kaynama proğramına 
da asit eklenmesi olabilir.

Reaktif boyama rejenere proses No:23 boya giriş suyunu sıcak sudan alıyor. 
Soğuk su alması gerekiyor. Proses no:24´te soğuktan iki boyama arasında 
fark var, su sertlikleri farklı olduğu için boyamalarda sıkıntı çıkabilir.

UBF No   Kapsam  Bildiren  Bildirim

8509     
Hasan
Kavak

Öneri  

Murat 
Özkan 

8510 
Tehlike 
Bildirimi 

8709  
Bilhan 
Çoban  

Tehlike 
Bildirimi

İsmail 
Altıntaş

8968 
Tehlike 
Bildirimi

9111  
Murat 
GöktaşÖneri 

9443  
Hayrettin 
Şimşek

Tehlike 
Bildirimi 

9570  
Hasan 
Kılıç

Tehlike 
Bildirimi 

9569  
Bekir 
Arayıcı

Tehlike 
Bildirimi 

9836  
Erdal 
AydınalınÖneri 

9987  
Ali Yaşar 
Başyiğit  Öneri

10213  
Mehmet 
Cin

Öneri 
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16  Deniz'den Kısa Kısa

ocak

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN

Yeni Yıl Teması Yapıldı
Sofra grubu tarafından verilen yemekhane hizmeti 
kapsamında, 214 yılının son gününde 
yemekhanemiz süslenerek, yeni yıla özel 
menü ile çalışanlarımız farklı bir ortamda 
yemek yedi.

şubat
2015 Yılı Periyodik Muayene Faaliyetleri Yapılıyor
Tüm Deniz Tekstil Çalışanlarının yıllık periyodik 
muayene faaliyetleri için çalışmalar başladı.

Pamukkale Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi 
içerisindeki İş Güvenliği Merkezi tarafından 
işletmelerimizde kontrol ve tahliller bu kapsamda 
yapıldı

mart
Okullarımızın İşletmemizi Ziyareti Sürüyor
75. Yıl Teknik Meslek Lisesi Öğrencileri işetmemizi 
ziyaret etti. 2. Sınıf tekstil bölümü öğrencileri 
boyahane işletmesini gezerek tekstil uygulamalarını 
yakından görme şansı yakaladı.

nisan

İtalyan Günü
Sofra grubu tarafından yemekhane hizmeti 
kapsamında İtalyan Günü düzenlendi.

İtalyan usulü çorba, İtalyan pizza ve makarna ile 
tiramisu'dan oluşan menü ile farklı tatlarla ve 
ortamda çalışanlarımız yemeklerini yedi.
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Bestseller Firması Heyeti İşletmelerimizi Ziyaret Etti
Bestseller'ın tüm dünya üzerindeki ofislerinde bulunan 
Code Of Conduct denetim personelinden oluşan 
25 kişilik heyet 21 Nisan tarihinde işletmelerimizi ziyaret etti.

Bestseller Firmasının Türkiye Ofisi yanında, Danimarka, 
İtalya, Bangladeş, Hindistan ve Çin'den gelen personeli 
iplik, örgü, boyahane, baskı ve konfeksiyon işletmelerimizi 
gezerek üretim, kalite kontrol ve diğer uygulamalarımızı 
yakından inceledi.

Ayrıca kardeş kuruluşumuz Hürsan A.Ş.'yi de ziyaret ederek 
havlu dokuma sürecini incelediler.

İşletme ziyaretlerinin ardından Pamukkale ve Hierapolis 
Antik Şehrini gezen, Deniz Tekstil ve Pamukkale'yi kendilerine 
hatırlatacak birer küçük hediye de verilen heyet firmalarımız 
ve şehrimizle ilgili olumlu izlenimlerle ülkelerine uğurlandı.
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18  Deniz'den

Doğum Yeri/Tarihi: 27.04.1989
Medeni Hali: Evli
Eğitim:   Üniversite
Yabancı Dil: İngilizce
İş Tecrübesi: 2 Yıl

En sevdiği
Renk: Kırmızı 
Müzik Türü: Pop
Yemek: Tavuk Sote
İçecek: Kola
Hobileri: Kitap okumak
Fobileri: Kediler

En son
Okuduğu Kitap: Fİ,Çİ
İzlediği Film: 8 Saniye

En çok görmek istediği yer
Mısır Piramitleri

Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Teras park
Tuttuğu Takım: Galatasaray
Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Psikolog

Neden Tekstil:  Denizli'de en çok iş olanağı olan sektör olması nedeniyle
Neden Denizli: Memleketim
Neden Deniz Tekstil: Kurumsal ve köklü bir firma olması nedeniyle

İçimizden biri
Ismahan Sağlık / Boyahane Personel Sorumlusu



Aramızdan Ayrılanlar
Volkan Yelli, Yüksel Selek, Mehmet Özdal, Ünal Torlak

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi
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Aramıza Katılanlar
Coşkun Öz, Hasan Şırlakcı, Ünal Torlak, Murat Dönmez

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Ömer Faruk İri’nin Şeyma Naz adını verdikleri kızları dünyaya gelmiştir.

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

Ali Yaşar Başyiğit
İbrahim Türk
Murat Dönmez
İsmail Altıntaş
İbrahim Aytan
Erdoğan Meşe
Eşiref Çarman
Mehmet Cin
Hatice Aktaş
Hanife Erdaş
İlhan Uysal
Bahattin Bakan
Cemile Aykut
Murat Dağ
Ahmet Ayhan
Hasan Kavak
İrfan Bilmez

Nail Ergül
Burçin Aydın
Bilge Kılınç
Mesut Dokumacı
Şaban Amaç
Ali Pala
Mustafa Eren
Halil Kırboğa
Ümmü İriş
Alkan Çakmak
Engin Akcaalan
Seval Karakurt
Nasuh Sarı
Elif Kılınç
Tuğba Salmal
Burak Gökce
Asım Önel

KB Makine Operatörü
Yemekhane Personeli
Partileme Operatörü
Santeks Operatörü
Mal Açma Operatörü
KB Vardiya Amiri
KB Postabaşı
BB Makine Operatörü
Sarım Operatörü
Yumuşak Sarım Ustası
Mekanik Bakım Personeli
Planlama Mühendisi
Sıkı Sarım Ustası
Yemekhane Personeli
Temizlik Personeli
Santeks Operatörü
Bekçi

Temizlik Personeli
Ar-Ge & Laboratuvar Sor.
Spektralfotometre Operatörü
Bilgi İşlem Elemanı
Yükleme Operatörü
MKE Sorumlusu
BB Vardiya Amiri
Açık En Sanfor Operatörü
Test Laboratuvarı Laborant
Mekanik Bakım Personeli
Mal Açma Operatörü
Boya Laboratuvarı Laborant
Açık En Sanfor Operatörü
Boya Laboratuvarı Laborant
Test Laboratuvarı Laborant
Test Laboratuvarı Laborant
KB Makine Operatörü

01.05
01.05
03.05
03.05
04.05
07.05
10.05
12.05
14.05
15.05
16.05
31.05
02.06
09.06
10.06
11.06
12.06

07.07
08.07
10.07
20.07
25.07
31.07
01.08
09.08
10.08
11.08
12.08
14.08
15.08
18.08
21.08
26.08
27.08

Selçuk Aksarı 13.06
Murat Özkan
Üzeyir Çakmakçı
Ünal Aktaş
Ahmet Kılıç
Ramazan Güllü
Yaşar Gündüz

Alican Doğan
Köksal Küçük
Murat Göktaş
Bülent Bilgiç
Ayşegül Avcı
Ahmet Çapan

Kalite Güvence Müdürü
BB Makine Operatörü
Balon Sıkma Operatörü
Açık En Sanfor Operatörü
Boya Tartım Operatörü
Partileme Operatörü
Satınalma Sorumlusu

BB Ambar Bölüm Sorumlusu
Mekanik Bakım Şefi
KB Makine Operatörü
Doktor
İdari İşler Stajeri
Mal Açma Operatörü

14.06
15.06
15.06
03.07
03.07
06.07

28.08
28.08
28.08
30.08
30.08
31.08

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

kayahan’ın en iyileri

doğan cüceloğlu
“gerçek özgürlük”

M Ü Z İ K

K İ T A P

Sayfa Sayısı: 352
Baskı Yılı: 2015
Dili: Türkçe
Yayınevi: Remzi Kitabevi

Türk Pop Müziği denince ilk akla gelen isimlerden 
Kayahan ve şarkıları gene Türk Pop Müziğinin diğer 
isimleri tarafından seslendiriliyor. 
Kayahan'a ve Türk Müziğine katkılarına bir saygı 
duruşu niteliğindeki albümde 20 Kayahan şarkısı var.

DİSK 1
1. Tarkan-Yemin Ettim
2. İpek Açar-Mor Menekşe
3. Sezen Aksu-Odalarda Işıksızım
4. Sıla-Canım Sıkılıyor Canım
5. Candan Erçetin-Büyük Aşkım
6. Gülşen-Emrin Olur
7. Ajda Pekkan-Gönül Sayfam
8. Funda Arar-Ve Melankoli
9. Mine Koşan-Allahım Neydi Günahım
10. Öykü&Berk-Beni Anlamadın Ya

DİSK 2
1. Mustafa Ceceli-Sarı Saçlarından Sen Suçlusun
2. Aşkın Nur Yengi-Atın Beni Denizlere
3. Suat Suna-Yoksun Sen
4. Yonca Lodi-Gözlerinin Hapsindeyim
5. Demet Sağıroğlu-Nar Tanem
6. Gülben Ergen-Devamı Var
7. Nilüfer-Bir Garip Serçe
8. Lale Memmedova-Kar Taneleri
9. Emre Aydın-Her Şeyden Çok
10. Mehmet Erdem-İlk Değil

Üniversite öğrencisi Timur ile profesörlükten emekli Yakup Bey tanışırlar. 
Yakup Bey, Timur'un gözlerinde duygu, düşünce ve davranışlarıyla 
yaşamı özgürce kucaklayamayan, özüne ulaşamamış bir gencin 
iç yalnızlığını ve burukluğunu görür. Aylar sürecek bu sohbet 
Timur için kültür robotluğundan "şahsiyet" olmaya götüren bir 
özgürlük yolculuğuna dönüşür.
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Tür: Aksiyon
Yönetmen: Alan Taylor
Oyuncular:Jason Clarke, Emilia Clarke, 
                Jai Courtney, Arnold Schwarzenegger

İnsan direnişinin lideri John Connor (Jason Clarke), 
Çavuş Kyle Reese'i (Jai Courtney) Sarah Connor'ı 
(Emilia Clarke) koruması ve geleceği güvence altına 
alması için 1984'e geri gönderdiğinde olayların 
beklenmedik bir şekilde yön değiştirmesi zaman 
çizgisinde kırılma yaratır. Şimdi kendisini geçmişin 
yeni ve yabancı bir versiyonunda bulan Çavuş 
Reese, Gardiyan'ın da (Arnold Schwarzenegger) 
dahil olduğu olasılık dışı müttefiklerle, tehlikeli yeni 
düşmanlarla ve beklenmedik “geleceği yeniden 
başlatmak” göreviyle karşı karşıya kalır.

Terminator Genisys
Vizyon Tarihi: 01 Temmuz 2015



D
e

n
iz

'd
e

n
  

S
a
yı

:3
3

22  Gezi MANİSA

M A N İ S A
Bu sayımızda Manisa'ya gidiyoruz.

Şehzadeler şehri Manisa. Tarihi şehir hemen hemen tüm uygarlıklarda 
önemli bir yere sahipti. Günümüzde ise doğal güzellikleri yanında 

sanayisi ile de önemini sürdürüyor. Bize ise sanırım sanayisinden çok şu an, 
gezilecek yerleri gerekli. O zaman buyurun sayfalara.

Manisa, özellikle Osmanlı döneminde en önemli yerleşim 
yerlerinden biriydi. Şehzade şehri olarak bilinen Manisa'da 
görebileceğiniz tarihi yapıların başında Manisa Kalesi geliyor. 
Kalenin yanı sıra tarihi Manisa Muradiye Camii, İvaz Paşa Camii, 
Rum Mehmet Paşa Bedesteni, Kurşunlu Han ve Cumhuriyet 
Hamamı da Osmanlı devrinden kalma görülebilecek yapılardan. 
Manisa'nın tarihine dair daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz 
Manisa Müzesi'ni de gezebilirsiniz.

Manisa yalnızca Osmanlı devrinde değil, binlerce yıldır 
Anadolu'dan geçmiş uygarlıklar için de önemli bir merkez 
olmuştur. Lidya uygarlığına ait ve Anadolu'nun en büyük 
tümülüsleri olan Bintepe Tümülüsleri Manisa'da mutlaka

Şehzadeler Şehri 

görmenizi önerdiğimiz bir ören yeri. Bunun yanı sıra yiğne 
Lidyalılar'dan kalan Sidas Antik Kenti ve Sart Antik Kenti de Manisa 
gezilecek yerler listenizde olması gereken gezi noktalarından.

Manisa - Spil Dağı Milli Parkı
Spil Dağına Park Manisa'dan 24 km.lik bir karayolu ile 
ulaşılmaktadır. Dağ bitki örtüsü ve yaban hayvanları ile 
görülmeye değer güzelliklere sahiptir. Spil Dağında "Ağlayan 
Kaya" adıyla bilinen yer görülmeye değer güzelliktedir. Milli 
Parkın doğusunda 600 metre yükseklikte bulunan ve içi 
tamamen sülüklerle dolu olan "Sülüklü Göl" kalker bazı erimesi 
ile meydana gelmiş bir dolin gölüdür. Parkın yakınında sıcaklığı 
en az 21 dereceye kadar yükselen ılıca mevcuttur.
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Kaplıcalar
Kurşunlu Kaplıcaları
Salihli'nin 5 km. kadar güneybatısında, Manisa'ya 71 km. 
uzaklıkta olan kaplıca romatizma, solunum yolları hastalıkları, cilt 
ve kadın hastalıkları ile nevralji tedavisinde kullanılmaktadır.

Urganlı Kaplıcaları
Manisa'ya 55 km. Turgutlu'ya 17 km. uzaklıkta olan kaplıcanın 
sularından hem kaplıca hem de içmece olarak 
yararlanılmaktadır. Kaplıca olarak romatizma, kireçlenme, siyatik, 
egzama, hemoroit, cilt, sinir ve kadın hastalıklarına; içmece 
olarak da mide, bağırsak ve böbrek hastalıklarına iyi 
gelmektedir.
 
Sart Kaplıcaları (Çamur Hamamı)
Manisa'ya 68 km, Salihli'ye 11 km uzaklıktaki bu kaplıcalar 
romatizma, nevralji, kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarının 
tedavisinde yararlı olmaktadır.

Mesir Macunu
Mesir macunu, 41 çeşit baharat ve şifalı ottan oluşan bir macun 
çeşididir. İlk olarak Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan 
hastalanınca dönemin ünlü ve başarılı hekimi Merkez Efendi 
tarafından kullanılmıştır. Daha sonra halk tarafından ilgi görünce 
halka da dağıtılmaya başlanmış ve dilden dile dolaşan mesir 
macununun tarifi öğrenilmiş ve insanlar tarafından yapılmıştır.
Mesir macununun genel özellikleri, hoş lezzeti ve kokusudur. 
Vücuda kuvvet, kalbe ferahlık verir, dimağı (zihin) kuvvetlendirir, 
dikkati arttırır, siniri yatıştırır, nefes darlığı, başdönmesi, sırt ağrısı, 
bel ağrısı, siyatik ve romatizmaya iyi gelir, kanı temizler, göğsü 
yumuşatır, idrar zorluğunu giderir ve iştah açar.
2015 yılında 475. Defa düzenlenen Mesir Macunu Şenliği ile 
gelenekler devam ettirildi. Şenlik her yıl baharın gelişi ile 21 
Martta başlıyor ve 3 gün sürüyor.

Manisa kebabı yemeden,
Mesir macunu almadan,
Yöresel halıları görmeden,
Manisa müzesini görmeden dönmeyin.

Ne Yenir?
Manisa kebabı, et ürünleri tadılabilir.
Mevsiminde Kırkağaç kavunu ve üzüm.

Nerede Kalınır?
Manisada her bütçeye uygun konaklama imkanı var. 
Gitmeden önce bütçenize uygun otelleri araştırabilirsiniz.

Nasıl Gidilir?
Manisaya İzmir (260 km) veya Buldan (210 km) üzerinden 
aracınızla gidebilirsiniz. Ayrıca otobüs ile de ulaşım imkanı 
var.

Sart Antik Kenti
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24  Başka Pencere

Z e k a  O y u n u

Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren Sofra 
Aşçısı Yıldıray Kara'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 Cevabı

Rosto Köfte

Yapılışı:
Geniş bir karıştırma kabına 500 gram kıymayı alalım. Üstüne 
1 adet soğanı rendeleyin onun üstüne 1 tane yumurtayı kırın.
Yarım demet maydanozu ince ince doğrayın ve malzemelerin
üstüne maydanozu ekleyin ve köfteyi iyice yoğurun. Isıya 
dayanıklı fırın kabına köfteyi alıp elimizle bastırarak açıp arasına 
haşlanmış yumurtaları bezelye ve havucu koyup tekrar 
kapatalım rosto şeklinde üstüne yumurta sürüp köfteyi daha 
önce ısıttığımız 180 dereclik fırında pişmeye bırakalım. Fırından 
çıkardığımız köfteyi dilimler halinde servis tabağına alıp taze 
nane domates ve közlenmiş biber ile sıcak servis yapalım.
Arzuya göre pilav patates püresi ile de servis yapabiliriz.

DÜZELTME: Geçen Sayımızda aşçımızın adı şehven 
Veli Kaymak olarak yazılmıştır. 

K a r i k a t ü r

500 gram kıyma
1 adet soğan
1/ 2 maydanoz
1 adet yumurta
3 kaşığı bezelye (haşlanmış)
Havuç (haşlanmış)

tuz, karabiber
Sivri Biber
1 Dal nane
2 adet haşlanmış yumurta
2 yemek kaşığı zeytin yağ

Toplantı
Matematik bilginizi ölçecek bir soru daha var bu sayımızda.
Bir toplantıya katılanlara ne içeceklerini sorar görevli. Aldığı 
notlara göre aşağıdaki tablo çıkar,
1- Yedi kişi çay içmez
2- Altı kişi süt içmez
3- Beş kişi kahve içmez
4- Dört kişi ne çay ne de süt içer
5- Üçü ne çay ne kahve içer
6- İkisi ne süt ne kahve içer
7- Biri ne çay, ne süt ne de kahve içer
8- Hiç biri üçünü birden içmez.

Peki bu toplantıda kaç kişi var?
( 3 çeşit içecek olduğunu unutmayın!:) )

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?

Cevap:
Servisle gidip gelmek 30 dk. ise servisle tek yön yolculuk 
15 dk. sürecektir.
Bu yürüyerek gelip servisle döndüğümüzde 90 dk. olan 
yolculuktan 15 dk.lık servis süresini çıkarırsak tek yönde 
yürüme süresi olan 75 dk.yı buluruz.

Gidiş geliş yol bu durumda 150 dk. yani 2.5 saat sürecektir.

Bu sorumuza doğru cevap veren arkadaşlarımızı 
kutluyoruz.
Ali Pala
Mahir Yeşiltaş
Musa Mesci
Saynur Sobay

(Selçuk Erdem)

O b j e k t i f e  T a k ı l a n

Bulutların arasından mavi. Mavi'nin zamanı geldi.
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