
DENİZ'DENDENİZ'DEN
EYLÜL-ARALIK 2015 YIL:8  SAYI  34▪

İhracatın Yıldızları • Tekstilde Yasaklı Kimyasallar • Kalbinizi Kışa Hazırlayın
İziniz SMS Yasağı • Windows 10 • İş Güvenliği Kültürü • Gözden Geçirme Toplantısı

• Seasoul’den • Gezi: Burdur





1  

Merhaba,

Selçuk Aksarı

Eylül-Aralık  2015 • Yıl:8  Sayı:34

İçindekiler:
Merhaba 1  
Güncel 2-3
Sektörden 4-5  
Teknoloji-Sağlık 6-7
Bilgisayar Dünyası 8-9
İSİG 10-11
Seasoul’den 12-13
Kalite-Çevre 14-15
Deniz’den kısa-kısa 16-17
Deniz'den 18-19
Kültür-Sanat 20-21
Gezi 22-23  
Başka Pencere 24  

Yayın Kurulu

Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu 

Grafik Tasarım, Baskıya Hazırlık ve Basım

İdegrafik Ltd. Şti.

Basım Tarihi

Eylül 2015

Yazışma Adresi

Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş Boyahanesi

İbrahim Çallı Caddesi Organize Sanayi 

2. Bölgesi

Gürlek / Denizli

Tel:0.258.269 15 20  Fax:0.258.269 11 66

kgb@deniztekstil.com.tr

boyahane@deniztekstil.com.tr

Bu dergi Deniz Tekstil Boyahane Bölümü’nün

ücretsiz kültür faaliyetidir.

Katkıda Bulunanlar

Sektörden sayfasında Burçin Aydın, 

tekno / sağlık sayfasında Adile Karcı

Sonbahar kapıda.
Soğuk günlerin ardından hasretle 
beklediğimiz yaz, son sıcaklarını yapıyor bu 
sayı baskıya hazırlanırken.

Yıllık izinler, tatiller, resmi ve dini bayramlar 
derken günleri bir bir geride bırakıp 2015'in 
son 4 ayına geldik.

Eğitim, tatbikat, denetimler ve alt yapı 
iyileştirmeleri ile geçen günlerin ardından 
yılsonuna doğru ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi çalışmalarına hız vereceğiz.

2016 Yılında yapılacak tekrar belgelendirme 
kapsamındaki Entegre Yönetim Sistemi 
denetiminde Enerji Yönetim Sistemimizi de 
belgelendirmeyi hedefliyoruz.

Enerji yönetim sistemi uygulamaları sadece 
işletmemiz için değil, sizlerin ev hayatını da 
kolalaştıracak ve enerji verimli hale getirecek 
uygulamalar içeriyor. 

Gelecek sayılarda görüşmek üzere, mutluluk 
ve sağlıklı günler dilerim.
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2 Güncel İHRACATIN YILDIZLARI

Denizli'de 
İhracatın 
Yıldızları 
Ö d ü l  T ö r e n i
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Denizli ilinde yaptıkları ihracat ile gerek ilimiz gerekse ülke 
ekonomisine katkıda bulunan firmalara plaket ve ödülleri 
düzenlenen törenle verildi.

Denizli İhracatçı Birlikleri tarafından organize edilen törende  
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi tarafından Hürsan ve Deniz 
Tekstil Firmalarına da ödülleri verildi. Deniz Tekstil Adına Sn. Deniz 
Baltalı, Hürsan adına ise Sn. Alper Baltalı plaketleri aldı. Her iki 
firmamız 2014 yılında da bu ödüllere layık görülmüştü. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen ve Denizli İhracatçılar 
Birliği tarafından Denizli ayağı organize edilen etkinlikte Denizli'de 
ihracata katkıda bulunan pek çok firma ödül aldı. 

İhracat yapan firmaları teşvik etmek ve ülkemizin güçlü bir 
ekonomik güç haline gelmesi için önem taşıyan ödül, firmalar için 
de bir övünç kaynağı. 

Deniz Tekstil ve Hürsan kuruldukları ilk günden itibaren gerek 
Denizli gerekse ülke ekonomisine katkı için ihracata önem 
vermekte, her yıl ihracat hedeflerini yukarı taşımaktadır. 

Firmamızın ihracat rakamlarını yükseltmesinde her aşamadaki 
çalışanın katkısı yadsınamaz. Gelecek günlerde de benzer 
başarılar için yoğun çalışmalarımıza, kaliteli üretimimize aralıksız 
devam edeceğiz.
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4 Sektörden DEĞERLENDİRME

Tekstil Sektöründe
Yasaklı Kimyasallar 
ve Tedbirler
Tekstil üretiminin insan ve çevre sağlığını tehdit etmeden 
sürdürülebilmesi, her geçen gün daha da önemli olmaya başladı.
Bu çerçevede firmalar güvenli üretim gerçekleştirmek için birçok 
standardı yerine getirmeye çalışıyor.
Bu sayımızda bu konuya yakından bakacağız.

Problem Nedir?
-Tekstil ürünleri tüketimi artmaktadır.
-Tekstilde kullanılan çok sayıda kimyasal insan sağlığı ve 
çevre için potansiyel tehlike yaratmaktadır.
-Kimyasalların kontrolünü sağlamak-tedarikçi zincirini 
kontrolle gerçekleştirilmelidir.
İnsanların ekoloji konusunda gittikçe hassaslaştığı 
günümüzde, hem Avrupa hem de diğer büyük 
marketlerde tekstil ürünlerinin kimyasal testleri konusunda 
daha fazla talep oluşmuştur.
Kimyasal maddeler tekstil prosesinin her aşamasında 
kullanılmaktadır. Bu kimyasalların hem tüketiciler hem de 
çevre için risklerini değerlendirebilecek standartlar, 
direktifler, regülasyonlar ve kararlar gerek Avrupa Birliği 
gerekse büyük alıcı grupları tarafından belirlenmiştir.

•Direktif: Üye ülkelerin uymakla yükümlü oldukları ancak 
kendi içlerinde metot anlamında bağımsız oldukları 
yayınlar
•Regulasyon: Üye ülkelerin kesin uymakla yükümlü 
oldukları yayınlar
•Karar: Direkt olarak belirli üye ülkelerin uymakla yükümlü 
oldukları, ancak iç işlerinde herhangi bir zorunluluk 
olmayan yayınlar
•Standart: Standardizasyon çalışmaları sonucunda yetkili 
kurum ve/veya kuruluşlar tarafından hazırlanarak 
onaylanan, yerine getirilmesi gereken koşulları 
kapsayarak, uygulanması genellikle tarafların isteğine 
bırakılan teknik özellik veya belgelerdir.

Ekolojik ürün; doğada yok olabilen, azo boyarmadde, 
kanserojen madde, ağır metal gibi zararlı fiziksel ve 
biyolojik  maddelerden arınmış anlamındadır. 

Oeko-tex 100 standartları ile 1992 yılında başlayan ve 
2010 yılına kadar devam eden süreçte global markaların 
birçoğu bitmiş ürünlerin üzerindeki potansiyel zararlı 
kimyasallara yoğunlaştı. Ürün denetimleri sadece son 
ürünlerde yapıldı. Üretim süreci, kaynakların kullanımı ve 
çevresel etkiler göz önünde bulundurulmadı. Fakat son 
yıllarda bilinçlenen tüketici, marka ve perakendeciler 
ürünlerin yaşam döngüsündeki etkilerini bilmek ve 
oluşabilecek zararları minimize etmek istemektedir.

Bu paralelde markalar  günümüzde ürün üretiminde, 
sadece Oekotex-100 standartlarını gözetmek yerine, 
REACH yönetmelik ve mevzuatlarına uygunluğu ve ayrıca

kendi belirledikleri kısıtlılar listesine uygunlukları da 
istemektedirler. 

Greenpeace Yaklaşımı
Greenpeace Uluslararası, moda sektöründe üretilen 
ürünlerde kullanılan zararlı kimyasalları ortaya çıkaran yeni 
bir araştırma yayımladı. 

Zararlı kimyasallar kullanan tekstil imalat tesisleriyle, su 
kirliliği arasındaki ilişkiyi gözler önüne seren, Greenpeace 
tarafından yürütülen DETOX kampanyasının elde ettiği 
başarının bir sonraki adımı olarak yapılan araştırma, 
Armani, Levi's, Zara gibi isimleri de içeren dünya çapında 
ün kazanmış 20 adet markayı da içine alarak genişletildi.

Hazırlayan: Burçin Aydın
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DETOX programının amacı tekstil sektöründe faaliyet 
gösteren markaların 2020 yılına kadar tüm tehlikeli 
kimyasalların doğaya salınımının durdurulmasını ve 
tedarik zincirlerinde olan firmaların da yarattıkları su kirliliği 
konusunda şeffaf olmalarını zorunlu tutuyor. DETOX, 
firmaların ürünlerinden istenmeyen tehlikeli kimyasalları 
uzaklaştırma, tedarik zincirlerinde tam şeffaflığa 
geçmeleri gibi kriterlere göre hazırlanıyor. Liste, DETOX 
gerekliliklerini tamamıyla yerine getiren liderler, ilerleme 
kaydeden yeşil boyama (green washing) yapanlar ve 
hiçbir şekilde ilerleme kaydedemeyen sınıfta kalanlar 
olarak üç bölümde toplanmış.

Modaya önculuk eden markalar, küresel aktörler olarak, 
ürünlerini zararlı maddelerden arındırarak ve tedarik 
zincirlerinin uygulamalarında değişime gitmesini 
sağlayarak küresel çözümler üretme fırsatına sahipler. 
Böyle bir değişime öncülük etmenin gerekliliği olarak, 
Greenpeace, bu markaların 1 Ocak 2020 yılına kadar 
zehirli kimyasal atıkların sıfıra indirgenmesi sözünü 
vermesi istedi. 

Bu söz, durumun aciliyetine uygun düşen, zararlı 
maddelerin kullanımına hızla son verilmesini içeren 
programları kapsamaktadır. Ayrıca bu söz, sıfır atık 
politikasına giden yolda markaların halihazırda 
kullanmakta ve atık olarak üretmekte olduğu kimyasallar 
hakkında şeffaf olmayı da içermektedir.
Bu kapsamda; 2011 yılında birçok markanın 
deklarasyonları ile hayata geçen Zero Discharge kavramı 
ve prensipleri  tüm tekstil üreticilerinin önceliği haline 
gelmiştir. 

Zero Discharge grubu markaları 4 Adımdan Oluşan 
Aksiyon Planında yol haritalarını belirlemişlerdir.

1.Tedarik zincirindeki tüm firmalara bildirim; Revize 
edilmiş kısıtlılar listesini deklare ederek gerekli taahhütleri 
almak.

2.APEO eliminasyon politikası; APEO free proseslere 
geçilmesi.

3.Perflorokarbon (PFC) eliminasyon politikası; 2015 
yılına kadar tüm su itici formülasyonlarından PFOS'ların 
çıkarılması.

           4.Diğer Zararlı Kimyasallar için Hedefler; 2015-2020 
      periyodunda listedeki diğer öncelikli zararlıların da 
    eliminasyonu. (Ftalatlar, Bromlu ve klorlu alev geciktiriciler,
Azo Boyalar, Kalaylı organik Bileşikler, Klorlu Benzenler, 
Klorlu Solventler, Poly Klorlu Fenoller, Kısa zincirli Klorlu 
Parafinler, Ağır Metaller, Alkol Fenol eteksilatlar ve 
Perflorooktanik Asitler)

Greenpeace Söz konusu araştırması ile özellikle tekstil 
üretiminde en önemli girdi olan boya ve yardımcı 
kimyasalların marka stratejilerinde ve imajındaki rolü 
üzerinde durmuştur.   

 

Boya ve kimyasal üreticileri markaların belirledikleri  
kısıtlılar listeleri ve zero discharge eliminasyon 
politikalarına uygunluk için yoğun bir faaliyet içinde 
bulunmaktadırlar. Burada kritik olan nokta bazı yasaklı 
kimyasalların üretim süreçlerinden çıkarılması çok 
kolayken, bazı kimyasalların çıkarılmasının kolay 
olmaması ya da yerine kullanılacak kimyasalların 
performansının düşük kalması nedeniyle yeni ürün ve 
proses dizaynı gibi uzun süreli çalışmaların yapılma 
gereklilikleridir.

Büyük alıcı gruplar ve Avrupa Birliği tarafından 
yasaklanmış kimyasal riskleri temelde aşağıdaki şekilde 
özetleyebiliriz.

•pH, Formaldehit, Azo boyarmaddeler, Alerjen/Dispers 
Boyarmaddeler, Kanserojen Boyarmaddeler, Klorlu 
Organik Taşıyıcılar, Ağır metaller, Fitalatlar, Organik kalay 
bileşenleri, Nikel, APEO, Alev geciktiriciler, 
Dimethylfumarate DMF

Biz Nasıl Yönetiyoruz?
Deniz Tekstil Boyahanesi olarak yasaklı kimyasallar 
konusunda oldukça hassasız. Arge aşamasında tüm 
ürünleri yasaklı kimyasallar ve ekoloji açısından 
incelemeden denemiyoruz. 

Kullanıma aldığımız ürünleri ise tedarikçilerimizle 
görüşerek; müşterilerimize ait MRSL, mevcut ekoloji 
etiketlerimiz (Oeko-tex, GOTS, Eu Flower) ve 
standartlarımız (ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001) 
açısından deklarasyonlarını alarak çalışıyoruz. 

Kimyasal yönetim sistemimizi oluşturduğumuz envanterle 
etkin bir şekilde yönetiyoruz. 

kaynaklar:
1.Tekstil ürünlerinde kimyasal gereklilikler ve riskler-Neslihan Sözer-
Intertek Test Hizmetleri A.Ş. Kimya Laboratuar Müdürü 
2.Rudolf Duraner-Ürün Güvenliği Bölümü-Muazzez Üstünel 
3.www.greenpeace.org.tr

Greenpeace Nedir?

Greenpeace, küresel çevre sorunlarını ortaya çıkarmak, yeşil 
ve barış dolu bir gelecek için gereken çözümleri sunmak 
amacıyla şiddetsiz ve yaratıcı çözümler sunan, bağımsız 
kampanyalar yürüten bir organizasyondur.
Greenpeace’in amacı, gezegenimizin tüm çeşitliliğiyle yaşamı 
destekleyebildiğinden emin olmaktır.
Bu yüzden Greenpeace aşağıdaki maddeleri gerçekleştirmek 
için çabalar:
•Her türden biyoçeşitliliğin korunması
•Okyanusların, toprağın, havanın ve su kaynaklarının tahrip 
edilmesini engellemek
•Barışa, küresel silahsızlanmaya ve şiddetsizliğe destek 
vermek
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6  Teknoloji-Sağlık KALBİNİZ

Kalbinizi Kışa Hazırlayın

Havadaki ısı değişiminin ardından vücudumuz yaşam 
için gerekli olan normal iç ısıyı dengelemeye çalışır. 
Özellikle kalp, soğuk havadan çok çabuk etkilenir. Vücut, 
ısısını uygun seviyede tutmak için yeterli enerjiyi 
bulamazsa, hipotermi gelişir. Yani vücut ısısı 35 ºC'nin 
altına düşer. Bu durumda koordinasyon bozukluğu, 
hareketlerde yavaşlama, mental bulanıklık, titreme ve 
uyku hali olur. Hipotermide, ölümlerin çoğu kalp 
yetmezliğine bağlıdır. Çocuklar, ileri yaştaki kişiler, kanser 
ve şeker hastaları, kronik hastalıkları olanlar ve kalp 
hastaları risk altındadır. 
Özellikle yaşın ilerlemesiyle vücudun ısısını normal 
seviyede sürdürme yeteneği azalır. İleri yaşta, orta 
dereceli soğuğa kısmen duyarsızlık olur ve kişiler fark 
etmeden hipotermiye maruz kalır. Kalp damar 
hastalarında ise soğuk nedeniyle damarlarda spazm 
meydana gelir ve göğüs ağrısı olur. 

Kanın pıhtılaşma özelliklerindeki değişiklikler, ağır 
egzersizler kalp kriziyle sonuçlanabilir. 

Soğuk havalarda nelere dikkat etmeliyiz? 
Düşük hava sıcaklığının yanı sıra rüzgârlı hava, kar ve 
yağmur yağışları da vücut ısısının düşmesine neden olur.

Mont, kazak, çizme, bot, ıhlamur, ada çayı, mandalina, 
portakal ve tabii ki kestane, havaların soğumasıyla 
birlikte tekrar hayatımıza girecek. Bazılarını özledik, 
bazılarını ise unuttuk bile.

Kışa hazırlıkla beraber tüm bunların yanında, 
sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor. Bedenimizin 
soğuk kış günlerinde dinç kalması için beslenmemize, 
uyku düzenimize ve yaşam tarzımıza dikkat etmemiz 
önemli. Ve kış aylarında en çok zorlanan 
organlarımızdan biri olan kalbimize de dikkat 
etmemiz gerekiyor.

Özellikle rüzgârlı hava, vücut yüzeyindeki sıcak hava 
tabakasını ortadan kaldırır ve ısı kaybı fazlalaşır. Bunun 
için rüzgâra karşı değil, rüzgâr arkasına alarak 
yürünmelidir. Isınmak için tek bir kalın giysi yerine, kat kat 
giyinmek daha yararlıdır. Çünkü hava giysilerin katları 
arasında tutulur ve izolasyon sağlar. Hızlı ısı kaybını 
önlemek için şapka atkı, eldiven ve uygun ayakkabı 
giyilmelidir. Bunun yanında alkol kullanılmamalıdır. Alkol 
alındığında ilk anda cilt damarlarının genişlemesi 
nedeniyle sıcaklık hissi oluşur ancak ardından ısı kaybının 
artmasıyla hayati tehlike yaratabilir. Soğuk havada 
dışarıda ağır egzersizlerden de kaçınılmalıdır.

Sağlıklı Beslenin
Kış aylarında vücut direncinizi korumak için beslenmenize 
dikkat edin. Kış sebze ve meyveleri vücut direncini 
arttırmanıza yardımcı olur. Brokoli, kereviz, ıspanak, 
lahana, bal kabağı, havuç, turp, elma, nar, kivi ve 
narenciyeler gibi besinler sık sık tüketilmelidir. Taze sebze 
ve meyvelerin yanında kuru yemişler ve çerezler de az 
miktarda tüketilebilir.

Aynı zamanda sıcak bitkisel çaylar da vücudunuzu ve 
saplığınızı korumak için size destek olacaktır.
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İzinsiz 
Kısa Mesaj 
ile Reklama 
Yasak Geldi

Şirketlerin cep telefonlarına, hat sahibinin onayı olmadan 

kısa mesaj ( SMS) ile reklam göndermesini yasaklayan 

düzenlemeler yürürlüğe girdi. Ancak uygulamanın 

yapılması ile ilgili soru işaretleri sürüyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun 

Bilgin, istenmeyen SMS'lerle ilgili uyarılarda bulundu.

Bakan Bilgin, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren düzenlemeye 

göre, pazarlama ve tanıtım amaçlı ve izinsiz gönderilen 

SMS'lerle ilgili şikayetlerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 

yapılması gerektiğini belirtti.

Bilgin, elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren 

işletmecilerin abonenin isteği dışında gönderdiği 

pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS ve e-postalar 

konusundaki şikayetlerin ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumuna (BTK) yapılmasını kaydetti. Bakan ayrıca, 

işletmecilere söz konusu SMS-e-postalar dolayısıyla ağır 

para cezaları ile karşılaşacakları uyarısında bulundu.

Feridun Bilgin, pazarlama ve tanıtım amaçlı izinsiz 

gönderilen SMS ve e-postalarla ilgili düzenlemenin 1 

Mayıs'ta yürürlüğe girdiğini anımsattı.

 

Kamuoyunda pazarlama ve tanıtım amaçlı izinsiz 

"OPESMS'lerle ilgili şikayetlerin BTK'ya yapılacağına ilişkin 

yanlış bir algı oluştuğunu ifade eden Bilgin, "Sadece 

elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren 

işletmecilerin abonenin isteği dışında gönderdiği 

pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS ve e-postalar 

konusundaki şikayetler BTK'ya yapılacak. Bunun 

dışındaki finans, sağlık, bankacılık başta olmak üzere 

diğer sektörlerde faaliyet gösteren işletmeciler tarafından 

gönderilen izinsiz pazarlama ve tanıtım gibi 

haberleşmelerle ilgili şikayetler ise Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığına yapılacaktır" dedi.

“OPERATÖRLER DE GÖNDEREMEYECEK”

Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş 

şirketlere pazarlama, tanıtım, cinsel içerik iletimi 

amaçlarıyla yapılan otomatik arama makineleri, fakslar, e-

posta, kısa mesaj gibi haberleşmelere ilişkin olarak 

abonelerden izin alma zorunluluğu bulunduğuna dikkati 

çeken Bilgin, şirketler sözleşme ve taahhütname 

imzalanması sırasında ispat yükümlüğü işletmecilerde 

olmak şartıyla abonelere pazarlama ve tanıtım amaçlı 

SMS, e-posta isteyip istemediklerini sorma zorunluluğu 

getirildiğini bildirdi. Bilgin, "Abonelerin pazarlama ve 

tanıtım amaçlı SMS ve e-posta istemediklerini beyan 

etmeleri halinde kesinlikle bu amaçlarla SMS ve e-posta 

gönderilemeyecek" ifadesini kullandı.

Telefon ve internet aboneleri ile kablo ve uydu TV 

aboneleri pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS ve e-posta 

gönderilmesine izin verilse bile işletmecilerin her bir 

haberleşmenin sonunda bu tür haberleşme yapılmasını 

reddetme imkanını abonelere ücretsiz sağlamakla 

yükümlü olacaklarını belirten Bilgin, abonelerin her zaman 

bu tür SMS ve e-postaları istemediğini işletmecilere 

bildirme imkanına sahip olacağını, abonelerin pazarlama 

ve tanıtım amaçlı SMS istemediklerine ilişkin GSM 

operatörlerine gönderecekleri mesajların kesinlikle 

ücretsiz olacağını kaydetti.

Söz konusu düzenlemeyle pazarlama ve tanıtım amaçlı 

SMS ve e-posta gönderen BTK tarafından yetkilendirilen 

işletmecilere ağır ceza getirildiğine dikkati çeken Bilgin, 

"İşletmeciler, abonelerin isteği dışında izinsiz, pazarlama 

ve tanıtım amaçlı SMS ve e-posta göndermeleri halinde 

bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne 

kadar ağır para cezaları ile karşılaşacaklardır'' uyarısında 

bulundu.

Kaynak : ntvmsnc.com
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8  Bilgisayar Dünyası WİNDOWS 10

Microsoft'un Yeni İşletim Sistemi: 

Windows 10

Hazırlayan: Mehmet Baylav

Ha geldi, ha geliyor derken Windows 10 sonunda bizlerle 
buluştu. Öncelikle söylemekte fayda var, nihai sürüm ile 
teknik önizleme versiyonları arasında tasarım anlamında 
ciddi farklar bulunuyor. Yeni Windows 10’da neler 
olduğunu sizlere sunmaya çalışacağız.

Yükseltmeyi yapacak kullanıcıları rahatlatacak bir önemli 
haber de, yüklü tüm programlarınızın hiçbir sorun 
olmadan yeni versiyonda çalışıyor olması.

Masaüstü ve Başlat Menüsü
Teknik önizlemeyle arasında ufak farklar bulunsa da, 
Windows 8’e kıyasla başlat çubuğu ve masaüstü 
görünümü ciddi anlamda değişmiş. Arama çubuğu için 
ayrılan kısımlar opsiyonel olarak küçültülmüş ve bu 
sayede, görev çubuğundaki programlara daha fazla yer 
ayrılmış.

Daha önceki incelemelerimizde belirttiğimiz üzere, başlat 
menüsü yepyeni bir görünüme kavuşuyor. Metro 
görünümündeki başlat menüsünden vazgeçen 
Windows, daha kompakt ve kullanışlı bir başlat menüsü 
oluşturmuş.

Internet Explorer tarih oldu
Windows'un yeni resmi tarayıcısı Microsoft Edge, 
gerçekten çağ atlamış. Çok daha hızlı bir görüntüleme 
sunan Edge, Chroma'a ve Firefox'a gerçek bir alternatif 
olmayı başarmış. Hatta hız olarak her ikisinden daha iyi 
konumda olduğunu belirtmekte fayda var. Gözümüze 
takılan küçük bir detay ise, tarayıcının daha çok orta 
düzeydeki kullanıcılar için hazırlanmış olması. Örneğin, 
yeni sekme oluşturduğunuzda imleç, adres çubuğuna 
değil arama kısmına gidiyor.
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Çoklu Masaüstü
Söylentileri uzun zamandır devam eden çoklu masaüstü 

özelliği gayet akıcı bir şekilde çalışıyor. Kullanıcıların 

şüphe ettiği konu olan, bellek sorunu anlamında 

Microsoft başarılı bir iş çıkarmış. Arayüz anlamında da, 

hızlı ve ulaşılabilir kısayollarla desteklenmiş.

Performans
Ve belki de en can alıcı nokta: Performans. Windows 

10’un teknik önizlemelerinde performans açısından son 

derece başarılı sonuçlar görmüştük. Fakat bugün 

yayınlanan nihai sürümün performans açısından 

Windows 8.1’den bir adım da olsa geride olduğu 

görünüyor. Fakat yine de Windows 10’un, 8.1’i rahatça 

çalıştırılan bilgisayarlar açısından bir sorun 

oluşturmayacağı da açıkça görünüyor.

Cortana
Cortana şu an için yalnızca Fransızca, İtalyanca, 

Almanca, İspanyolca, İngilizce ve Mandarin dillerinde 

çalışıyor. Haliyle büyük reklamı yapılan Cortana, 

Türkiye’deki kullanıcılar açısından sınıfta kalmış gibi 

görünüyor.

Müzik
Daha önce tasarımı hakkında “çalıntı” söylentileri çıkan 

Groove Müzik, nihai sürümde yeni bir tasarımla geliyor. 

Ve rahatlıkla söylenebilir ki, Spotify’ın tasarımıyla kesinlikle 

ilgisi yok. Bu açıdan Microsoft’un kullanıcı tepkilerini göz 

önünde bulundurduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Performans
Ve belki de en can alıcı nokta: Performans. Windows 

10’un teknik önizlemelerinde performans açısından son 

derece başarılı sonuçlar görmüştük. Fakat bugün 

yayınlanan nihai sürümün performans açısından 

Windows 8.1’den bir adım da olsa geride olduğu 

görünüyor. Fakat yine de Windows 10’un, 8.1’i rahatça 

çalıştırılan bilgisayarlar açısından bir sorun 

oluşturmayacağı da açıkça görünüyor.

Sonuç olarak Windows 10, Windows 8'in kırdıklarını 

toplamakla kalmayarak kırılan parçaları eskisinden daha 

iyi bir şekilde yeniden birleştiriyor, bu sayede 

kullanıcılarına mükemmel bir deneyim sunuyor. Mutlaka 

indirmeniz gereken bir işletim sistemi olmuş Windows 10.

Windows 10 ilk ününde gördüğü talepten mutlu. Şu anda 
14 milyon cihazdan fazlası Window 10 sistemini 
kullanmaya başladı bile.

Windows 10 ilk gününde 14 milyon kez indirildi
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10  İSİG İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İş Güvenliği Kültürü

 
Ülkemizde hemen her gün gazetelerde ve televizyonlarda 
düzenli olarak karşımıza çıkan haberler var. Bu haberler içinde 
bazılarını önem vererek bazılarını ise önemsemeden takip 
ediyoruz. Hatta bazı haberlere o kadar çok alışıyoruz ki, 
dinlerken haberin içeriğini yadırgamıyoruz bile.

Bahsettiğimiz bu haberler içerisinde önemli bir yeri ise son 
yıllarda iş güvenliği, daha doğrusu iş kazaları ile ilgili haberler 
alıyor. 

Bir inşaat şantiyesinde düşme sonucu ölüm, bir maden 
ocağında göçük sonucu ölüm, 
mevsimlik işçileri taşıyan aracın kaza 
geçirmesi sonucu ölüm, yangın 
sonucu ölüm…

O kadar çok duyuyoruz ki, bir 
yerden sonra işte bu haberler ilgimizi 
çekmez oluyor.

Oysa bu olayların her birinde büyük 
trajediler, büyük acılar var geride 
kalanlar için. Bu olayların tümünde 
büyük ihmaller, hatalar ve yanlış 
seçimler de var.

İşte bu olayları engellemenin temelinde yatan olgu, iş güvenliği 
kültürüne sahip olmaktan geçiyor. İş güvenliği ile ilgili kurallara 
uymayı alışkanlık haline getirmiş kişiler iş güvenliği kültürüne 
sahip kişilerdir.

İş Güvenliği
İş güvenliği dediğimiz aslında kendi canımızın, hayatımızın 
güvenliği. Dolayısı ile aslında iş güvenliği dediğimiz, 
sevdiklerimizin güvenliği ve geleceğini sağlamanın en temel 
yolu haline geliyor.

Peki bu kültüre bu bilince nasıl sahip olacağız?

İş güvenliği için en temel olgu tehlikelerin farkında olmaktır.

Bu tehlikelerin farkında olduğumuz andan itibaren kendimizi 
koruma iç güdümüz devreye girer.

Eğer tehlikeleri önemsemez isek yakın gelecekte bu tehlikelerle 
yüzleşme ihtimalimiz artacaktır.

Örneğin, inşaat ile ilgili kazalar incelendiğinde karşımıza 
genelde aynı gerekçelerle uyulmayan iş güvenliği tedbirleri 
gelmektedir.

İnşaat sektöründe en temel 
uygulamalardan biri baret 
uygulamasıdır. Bir diğeri de 
yüksekten düşme riski olan alanların 
tanımlanmasıdır.

Baret yüksekten düşen cisimlerin yol açacağı tehlikelerden 
korunmak için kullanılır. Kullanılmama gerekçeleri genelde 
aşağıdaki gibidir.

•Başımızı sıkıyor
•Başımızdan düşüyor
•Terletiyor
•Bir anlığına başımdan çıkarmıştım.

Bunlar ilk bakışta doğru yakınmalar gibi görünmekte. Ancak 
yakından baktığımızda aslında hepsinin; kullanma hatası veya 
uygun olmayan tipte baret kullanımına bağlı olduğunu görürüz.

Baret yokken kafamıza düşecek küçük bir çivi bile ciddi 
yaralamalara yol açabilir. Bunun farkında olursak, iş güvenliği 
kültürünü benimsemiş oluruz.

Bursa'da bir çimento fabrikasında hayatını kaybeden işçinin ayakkabısı.

Tehlike nedir?
Sağlığımıza zarar verme ihtimali olan 
durumlar, makineler, ekipmanlar, 
olaylar ve işler olarak tanımlanabilir.



İstanbul'da yüksekten düşerek ölen arkadaşının şokunu ve 
üzüntüsünü  yaşayan bir çalışan.

İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi
Bu sayımızdan itibaren iş güvenliği ile ilgili yasal 
mevzuatlardan kısa bilgiler, kısa maddeler bu köşede 
olacak.

Bu sayıdaki yasal mevzuatımız 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu. Bu kanunun 4. maddesi 

Söz konusu kanun bu madde ile işveren'in 
yükümlülüklerini tanımlamaktadır. 

İşletmemizde uygulanan iş güvenliği uygulamalarının 
tamamı bu madde kapsamında yürütülmektedir.

İşverenin genel yükümlülüğü
MADDE 4 – 
(1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini 
sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil 
her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli 
araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik 
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve 
mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini 
sağlar.
c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
ç) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik 
yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların 
hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli 
tedbirleri alır.

(2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet 
alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

(3) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki 
yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.

(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini 
çalışanlara yansıtamaz.
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Bir diğer konu, yüksekten düşme tehlikesi olan alanların 
tanımlanması ve düşme tehlikesine karşı koruyucu tedbirlerin 
alınması.

Bu alanda da en temel uygulama emniyet kemerleri ve 
korkuluklardır. Ancak korkuluk uygulamasında karşılaşılan 
kullanılmama gerekçeleri de aşağıdaki gibidir.

* Bu katta çalışmaya yeni başladık.
* Orada düşülecek yer olduğunu herkes bilir
* İki dakikalık iş için emniyet kemeri takmaya gerek yok.
* Kırk yıldır inşaatta çalışıyorum buna ne gerek var?

Bunlar da aslında çok basit bahaneler ve iş güvenliği 
tedbirlerinden kaçınma gerekçesi.

Benzer durumları kendi işletmemizde de yaşıyoruz.

* Kulak koruyucum soyunma odasında kaldı
* Baretlik durum yok, hemen halledeceğim
* Eldivensiz de çalışabilirim.
*Makinenin acil durum telini zaten kullanmıyorum, panodaki acil 
durdurma düğmesine yetişirim.

Peki neden kurallara uymak yerine bahanelere başvuruyoruz?

Çünkü insan olarak kötü anıları unutma eğilimindeyiz. Yaşanan 
kazaları hatırlamamayı tercih ediyoruz, kaza haberlerini kısa 
sürede unutuyoruz.
Aramızdan kaç kişi Soma Maden faciasında kaç madencinin 
öldüğünü? Felaketin hangi tarihte olduğunu? Felaketin 
sebebinin ne olduğunu hatırlıyor?

Ama aslında bu kültüre sahip olmamıza engel en önemli sebep 
toplumsal kültürümüzde yatıyor.

Toplum kurallara uymayı enayilik, korkaklık olarak görüyor. 
Kurallara uyanla dalga geçmek güzel bir şeymiş gibi görülüyor. 
Herkes kırmızıda geçiyor diye, kırmızı ışıkta durana gülüyoruz, 
hatta ayıplayıp dalga geçiyoruz.

Bu durum ne yazık ki iş güvenliğinde de karşımıza çıkıyor. 

Ancak bilanço ne yazık ki ağır oluyor.

Ülkemiz dünya sıralamasında ölümlü iş kazalarında ilk 3 sırada 
yer alıyor. Bu durum övünülecek bir durum değil. 

Aramızdan kaç kişi Soma Maden faciasında kaç madencinin 
öldüğünü? Felaketin hangi tarihte olduğunu? Felaketin 
sebebinin ne olduğunu hatırlıyor?

Ama aslında bu kültüre sahip olmamıza engel en önemli sebep 
toplumsal kültürümüzde yatıyor.

Toplum kurallara uymayı enayilik, korkaklık olarak görüyor. 
Kurallara uyanla dalga geçmek güzel bir şeymiş gibi görülüyor. 
Herkes kırmızıda geçiyor diye, kırmızı ışıkta durana gülüyoruz, 
hatta ayıplayıp dalga geçiyoruz.

Bu durum ne yazık ki iş güvenliğinde de karşımıza çıkıyor. 

Ancak bilanço ne yazık ki ağır oluyor.

Ülkemiz dünya sıralamasında ölümlü iş kazalarında ilk 3 sırada 
yer alıyor. Bu durum övünülecek bir durum değil.

2014 yılında yaklaşık 1900 kişi iş kazası sonucu hayatını 
kaybetti. Bu da ayda 155 kişi civarında kişinin hayatını 
kaybettiğini gösterir. Gözümüzde canlanması için boyahane 
işletmemizde 165 kişinin çalıştığını belirtelim.
İş güvenliği kültürünü edinmek zor değil. Tehlikelere karşı uyanık 
olalım, alınan tedbirlere eksiksiz uyalım.

Hayatımız, hayatınız kıymetli. Koruyalım.
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14  Kalite-Çevre BİLDİRİM-ÖDÜL

2015 Yılı 
İlk 
Yönetimin 
Gözden 
Geçirme 
Toplantısı 
Yapıldı

Mayıs ayında Entegre Yönetim Sistemi Gözden Geçirme Toplantısı yapıldı.

Entegre yönetim sistemi bileşenlerine ait hedef değerlerinin, performans göstergelerinin ve sistemin işleyişi ile ilgili diğer 
verirlin gözden geçirildiği toplantıda gündeme eklenen Enerji Yönetim Sistemi verileri de değerlendirildi.

Siplec Firması İçin Stage 2 Denetimleri Devam Ediyor
Siplec için SGS Denetim firması tarafından yürütülen Stage 2 denetim faaliyetleri sürüyor.
Her ay gerçekleşen denetim faaliyetlerinde çevresel performans değerlendirmesi yapılıyor.
2015 yılı sonunda tamamlanacak denetimler sonucunda işletmemize Siplec tarafından üst seviye tedarikçi belgesi verilecek.

Çevko İle Ambalaj 
Belgelendirmesi 
Çalışmalarımız Sürüyor

Ambalaj Atıklarının Kontrolü ile ilgili yasal 
düzenlemeler kapsamında Çevko ile 
ambalaj geri kazanımı anlaşmamız devam 
ediyor. 
Bu kapsamda Çevko ile yapılan 
çalışmalarda çevre açısından 
sağladığımız faydalar yandaki tabloda 
verilmiştir.
Çevreyi korumak için sizler de 
alışverişlerinizde ve günlük hayatınızda 
yaptığınız tercihlerle önemli roller 
üstleniyorsunuz. 
Ambalajlarınızı mümkün derece tekrar 
kullanınız ve mümkün derece az ambalaj 
malzemesi atığı oluşturacak ürünleri tercih 
ediniz.

ÇEVRESEL FAYDA RAPORU

03 Ağustos 2015 Pazartesi

DENİZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇEVKO ile yerine getirdiğiniz yükümlülüklerin sonucunda oluşan çevresel faydalar aşağıda
listelenmiştir.

Ağaç Elektrik Depolama Fosil Yakıt
Su

-

Malzemeler
Kağıt Karton, Plastik

Ağırlıklı, Ahşap

Alüminyum, Çelik-

Teneke, Kağıt

Karton, Cam,

Metal Ağırlıklı,

Plastik Ağırlıklı,

Plastik

Tüm Malzemeler Plastik
Kağıt Karton,

Plastik Ağırlıklı

ÇEVKO ile yerine

getirdiğiniz 2015

yükümlülüğünüz ile

799

adet 

ağacın kesilmesi önlendi.

0
dönüm orman arazisi

325,502

kw/h 

elektrik tasarrufu

sağlandı.

117
ailenin yıllık elektrik

tüketim

420

m³ 

depolama sahası

tasarrufu sağlandı.

0
futbol sahası

büyüklüğünde alan

17,296

litre 

fosil yakıt tasarrufu

sağlandı.

384
araç deposu

1,233,648

m³ 

su tasarrufu sağlandı.

7
ailenin yıllık su tüketimi

ÇEVKO ile yapmış

olduğunuz

sözleşmelerde

bugüne kadar toplam

1,411

ağacın 

kesilmesi önlendi.

1
dönüm orman arazisi

692,514

kw/h 

elektrik tasarrufu

sağlandı.

250
ailenin yıllık elektrik

tüketim

900

m³ 

depolama sahası

tasarrufu sağlandı.

0
futbol sahası

büyüklüğünde alan

45,872

litre 

fosil yakıt tasarrufu

sağlandı.

1,019
araç deposu

2,161,926

m³ 

su tasarrufu sağlandı.

12
ailenin yıllık su tüketimi
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Atıkların ayrıştırılması çevre koruma uygulamalarının en 
basit adımlarından biridir. Ancak atık çıkan noktalardaki 
çalışanların tercihleri, dikkatsizlikleri ve atık ayrıştırmayı 
önemsememeleri atık ayrıştırma sisteminin işleyişini 
bozmaktadır.
Atıkların ayrıştırılması en basit tanımı ile, farklı türlerdeki 
atıkların farklı yerlerde toplanmasıdır.
Bunun da en etkin yolu, atığın oluştuğu noktada 
ayrıştırılmasıdır.
Bu nedenle üretim ve ofis alanlarında çalışan tüm 
personelimizin atık ayrıştırma uygulamalarına destek 
olması önem kazanmaktadır.

Hangi atıkları ayrıştırıyoruz?
Tüm işletme alanında ayrıştırdığımız temel atıklarımız 
aşağıdaki gibidir.

* Tekstil 
* Plastik
* Kağıt
* Tehlikeli/Kontamine
* Genel (Evsel)
Bunların dışında bölüme veya makineye özel çıkan 
atıklara göre özel ayrıştırma kutuları (ATM-Atık Toplama 
Merkezi) olabilir.
Genel (Evsel) Atıklar  kişisel temizlik malzemeleri (kağıt 
mendil, kişisel temizlikte kullanılan tekstil ürünleri vb.) ve 
yemek artıkları vb.  atıklar için kullanılır. Geri 
kazanılabilecek kağıt, plastik gibi atıkların buraya atılması 
hem çöp miktarını arttırır hem de atıkların tekrar kullanımını 
engellemiş olur.
İşletmemizde çalıştığınız alandaki ATM'lerin yerini ve ne 
amaçla kullanıldığını öğreniniz.

Yapılan Hatalarla İlgili Birkaç Fotoğraf

ATM Bidonlarımız Değişiyor
ATM istasyonları başta olmak üzere işletme içinde 

yıpranan ve eskiyen ATM bidonlarını değiştirmeye 

başladık.

Yeni bidonların uzun ömürlü olması sizlerin özenli 

kullanımına bağlı.

Ayrıca etkin atık ayrıştırma için her ATM'nin amacına 

uygun olarak kullanılması gerekmektedir.

Genel ATM içerisinde, 
kağıt ATM içerisine atılabilecek 

kağıt ve plastik ATM içerisine 
atılabilecek plastik atıklar 

bulunuyor.

Plastik ATM içerisine 
kağıt ve tekstil atıkları atılmış.

Atık Ayrıştırma Uygulamaları İle İlgili 
Dikkat Etmemiz Gerekenler

2015 Yılı Eğitim Planı
2015 yılında kalan aylarda düzenlenecek genel katılımlı eğitim 
faaliyetleri aşağıdaki gibidir.
Eğitimlere katılımınız hem kurum kültürümüz hem de kişisel 
gelişiminiz açısından önemlidir.

Ekim  2015
Eğitmen: Selçuk Aksarı
*iş Sağlığı ve Güvenliği Temel Prensipleri ve Risk Analizi
*Çalışma Mevzuatı, Yasal Haklar ve Sorumluluklar /
Döner Kayar Parçalar

Kasım 2015
Eğitmen : Bülent Bilgiç
*Sağlığın ve Davranışın Geliştirilmesi
Vardiyalı Çalışmada İş Sağlığı ve Güvenliği

Aralık 2015
*Yangın ve Tahliye Tatbikatı
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16  Deniz'den Kısa Kısa MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS

Entegre Yönetim Sistemi 2. Ara Denetimi 
Başarılı Bir Şekilde Tamamlandı

haziran
Pamukkale Üniversitesi Tekstil Meslek Yüksekokulu 
Öğrencileri Boyahane İşletmemizi Gezdi.

Pamukkale Üniversitesi MYO Öğrencilerinden 
25 kişi boyahane işletmemizi gezerek 
üretim uygulamalarını yakından gördü.

Entegre Yönetim Sistemi 2. Ara denetim faaliyeti 
Bureau Veritas Firması tarafından yapıldı.

Baş Denetçi Erhan Uysal tarafından yapılan 
denetim faaliyeti başarıyla tamamlandı.

Meslek Hastalığı Sebepleri ve 
Termal Konfor Eğitimi

İşyeri Hekimi Bülent Bilgiç 
tarafından tüm çalışanlarımıza 
Meslek Hastalıklarının sebepleri 
ve korunma yolları konusunda 
bilgi aktarıldı.
Aynı eğitimde ayrıca yaklaşan 
yaz ayları nedeni ile termal konfor, 
sıcak havanın etkileri ve sıcaktan 
korunma konusunda da eğitim 
verildi.

25 Kg.lık HT Numune Makinesi Devreye Alındı

Müşterilerin numune çalışması taleplerini 
daha hızlı karşılayabilmek için 25 kg. kapasiteli 
HT boyama makinesi devreye alındı.

Enerji Yönetimi Genel Eğitimi Düzenlendi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi çalışmaları 
kapsamında tüm çalışanlara Enerji Yönetimi 
Genel Eğitimi verildi.

Kalite Güvence Müdürü Selçuk Aksarı 
tarafından verilen eğitimde enerji'nin 
tanımından, işletmemizde kullanılan ana 
enerji kalemleri ve tasarruf imkanları ile 
israf konuları işlendi.

Yemekhane Tema Günü Düzenlendi

Yemek hizmeti aldığımız Sofra Grubu 
tarafından her 3 ayda bir düzenlenen 
temalı günümüzde, 8 çeşit tatlı ile 
"Tatlı Günü" düzenlendi.

Çalışanlarımız normal menü'nün 
yanında gelen açık büfe tatlıları 
beğeni ile tüketti.

ağustos

temmuz

mayıs



Deniz Tekstil Boyahanesi çalışanları ve yakınları düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi.Piknik etkinliğine katılan yaklaşık 250 kişi düzenlenen yarışmalarla eğlenceli vakit geçirerek iş hayatının stresini üzerinden atma fırsatı buldu. 
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Bayanlar içinse düzenlenen  takı atölyesi ilgi çekici oldu. 

Piknik etkinliğinde aynı zamanda, Deniz Tekstil 

Boyahanesinde 20. yılını dolduran personelimize 

birer plaket ve çeyrek altın hediye edildi.

Deniz Tekstil Boyahanesi 
Geleneksel Piknik Etkinligi Düzenlendi

Deniz Tekstil Boyahanesi çalışanları ve yakınları düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi.Piknik etkinliğine katılan yaklaşık 250 kişi düzenlenen yarışmalarla eğlenceli vakit geçirerek iş hayatının stresini üzerinden atma fırsatı buldu. 

Aynı zamanda yarışmalar sırasında verilen elektrik 
süpürgesi, ütü ve uzaktan kumandalı oyuncak gibi 
hediyelerle de evlerine birer piknik hatırası ile gitme 
fırsatı yakaladılar.

Aynı zamanda yarışmalar sırasında verilen elektrik 
süpürgesi, ütü ve uzaktan kumandalı oyuncak gibi 
hediyelerle de evlerine birer piknik hatırası ile gitme 
fırsatı yakaladılar.
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18  Deniz'den

Doğum Yeri/Tarihi:Denizli 31/05/1987
Medeni Hali: Evli
Askerlik Durumu:  Yaptı
Eğitim:  Üniversite 
Yabancı Dil: -
İş Tecrübesi: -

En sevdiği
Renk:  Turkuaz-beyaz
Müzik Türü: Halk Müziği 
Yemek: Adana Kebap
İçecek: Ayran -bitkisel Çaylar
Hobileri: Heyecan Veren Sporlar
Fobileri: -

En son
Okuduğu Kitap: -
İzlediği Film: Mandra Filozofu İstanbul

En çok görmek istediği yer
Tanrı Dağları

Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Çamlık 
Tuttuğu Takım: Fenerbahçe
Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Beyaz Et Yetiştiriciliği

Neden Tekstil:  İlimizin Tekstil Şehri Olması
Neden Denizli: Doğup Büyüdüğüm Şehir
Neden Deniz Tekstil: Bilinçli Ve Kaliteli İşler Yaptığı İçin

İçimizden biri
Bahattin Bakan / KB Planlama Mühendisi
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Aramızdan Ayrılanlar
Hasan Kılıç, Soner Menteş, Hatice Cormal, Hasan Şırlakçı

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

Aramıza Katılanlar
Süleyman Akyol, Bahattin Bakan, Kemal Karataş, Bünyamin Gülbahar, Recep Armağan, Ümmü Gülsüm Kesen

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Yusuf Menekşe: Nedim Mert / İsmail Altıntaş: Umut
Çocuğu olan çalışanlarımızı tebrik ederiz..
 

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Adı-Soyadı Görevi Doğum Tarihi

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

Ümmü Bardak 
Iraz Deniz 
Mesut Güdücü 
Hilmi Yurtseven
Ferhat Nalcı
Uğur Zengin
Erdöner Çam
Ahmet Dalkılıç
Halil Köse
Bekir Kes
Ali Altıntaş
Tair Erden
Veli Çetin
H. Ercan Esen
Kadir Arıkan
Mustafa Bozkurt
Nursel Arıkan
Selma Sobay
Yaşar Muca
Ramazan Baysal
Hakan Yaşar
Ertekin Yazar
Nursen Kırık
Fatih Öz
Mehmet Baylav
Şahin Akan

Kardelen Acar
Ziya Çakıcı
Ramazan Ayhan
Bekir Arayıcı
Ramazan Tire
Zeynep Sevgi
Yunus Karadeniz
Mahmut Köse
Ü. Gülsüm Kesen
Göksel Kaygısız
Hayati Karahan
Coşkun Öz
Kemal Karataş
Hüseyin Aksoy
Songül Uslu
İlker Aksuk
Zihni Bolat
Hamdi Akaz
Bilge Yıldırım
Kasım Çaylı
Murat Erbay
Ayhan Kurt
Hayrullah Kömürcü
Şükrü Karaca
İhsan Yılmaz

Yumuşak Sarım Ustası
Sarım Operatörü
KB Makine Operatörü
KB Makine Operatörü
Yemekhane Personeli
KB Makine Operatörü
Erdöner ÇamBekçi
İnşaat Personeli
Kalite Kontrol Operatörü
BB İşletme Şefi
Mal Açma Operatörü
Yükleme Operatörü
Balon Sıkma Operatörü
Mal Açma Operatörü
Bekçi
Tüp Kesme Operatörü
Sarım Operatörü
Çayocağı Personeli
İnşaat Personeli
Partileme Operatörü
BB Makine Operatörü
Proses Mühendisi
İş Güvenliği Uzmanı
Sanfor Operatörü
BİM Sorumlusu
Mal Açma Operatörü

Üniversite Stajeri
KB Makine Operatörü
Santeks Operatörü
Kalite Kontrol Operatörü
Yükleme Operatörü
Boya Lab. Laborant
Kazan Operatörü
KB Postabaşı
Sarım Operatörü
BB Vardiya Amiri
KB Makine Operatörü
Test Lab. Laborant
Mekanik Bakım Personeli
Elektrik Bakım Şefi
Sıkı Sarım Ustası
İşletme Müdürü
Kimyasal Depo Sor.
Ramöz Operatörü
Test Lab. Şefi
RF Kurutma Operatörü
KB Planlama Sor.Yrd.
tBB Vardiya Amiri
Kurutma Postabaşı
KB Makine Operatörü
Yükleme Operatörü

01 Eylül
01 Eylül
01 Eylül
01 Eylül
04 Eylül
10 Eylül
15 Eylül
18 Eylül
23 Eylül
01 Ekim
01 Ekim
02 Ekim
03 Ekim
04 Ekim
06 Ekim
10 Ekim
12 Ekim
15 Ekim
23 Ekim
26 Ekim
28 Ekim
31 Ekim

01 Kasım
06 Kasım
09 Kasım
10 Kasım

10 Kasım
13 Kasım
15 Kasım
17 Kasım
17 Kasım
18 Kasım
20 Kasım
24 Kasım
25 Kasım
01 Aralık
03 Aralık
05 Aralık
05 Aralık
06 Aralık
09 Aralık
10 Aralık
10 Aralık
12 Aralık
13 Aralık
16 Aralık
17 Aralık
19 Aralık
21 Aralık
22 Aralık
24 Aralık
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20  Kültür-Sanat

Franz Kafka
“Milena’ya Mektuplar”

M Ü Z İ K

K İ T A P

İnce Kapak 
Sayfa Sayısı:400
Baskı Yılı:2013

Mabel Matiz
Gök Nerede adlı albümü ile üçüncü defa müzik 
severlerin karşısına çıkıyor.
İlginç tarzı ve etkileyici sesi ile, dinlemediyseniz 
kendisini tanımak için en başarılı albümlerinden 
Gök Nerede.

Albüm İçeriği
1.Tuzla Buz
2.Gel
3.Sarışın
4.Bir Hadise Var
5.Atlar Yoruldu
6.Fena Halde Bela
7.Vals ( Feat. Evgeny Grinko )
8.Dört Duvar
9.Adını Sen Koy
10.Ahu
11.Geziyorum Dünya İşte
12.Kaba Kağıt
13.Gök Nerede
14.Pullarımı Gömdüğüm Deniz

"Her şeye rağmen, mutluluktan ölünebiliyorsa, o zaman 
kesinlikle bu şekilde öleceğim. Ayrıca, ölüm döşeğindeki birisi, 
mutluluk sayesinde hayata tutunabiliyorsa o zaman ben de 
hayatta kalacağım."

"Aldığın çiçekler için çok üzgünüm, o kadar üzgünüm ki ne tür 
çiçekler olduğunu bile okuyamadım. Şimdi senin odanda 
duruyorlar. Eğer gerçekten odandaki gardırobun yerinde 
olsaydım, gündüz kendimi bir şekilde odanın dışına atar ve en 
azından çiçekler solana kadar salonda dururdum. Hayır, bu hiç 
de hoş değil. Ve o kadar uzakta ki her şey ama hâlâ odanın 
kapısının kolunu görebiliyorum, bana gözlerimin önündeki 
mürekkep hokkası kadar yakın."

"Seni seviyorum işte, budala, deniz dibindeki çakıl taşı nasıl 
sevilip, sarmalanır, ona bağlanılırsa ben de sana öyle bağlıyım."

"Yanımda yürüyordun, bir düşünsene, yanımdaydın!"
(Tanıtım Bülteninden)
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Beyaz Sahne - Kınıklı212 32 62Cinemaksimum Forum - Çamlık215 15 35Teraspark Avşar374 10 00 

21  

Tür: Macera
Yönetmen: Baltasar Kormákur
SÜRE: 122 dk
Oyuncular: Josh Brolin, Keira Knightley, Jason Clarke, 
                 Sam Worthington, Jake Gyllenhaal, 
                 Robin Wright, John Hawkes, 
                 Emily Watson

Dünya’nın en yüksek dağının zirvesine 

ulaşma çabası etrafındaki çabasından ilham 

alan Everest, insanlığın karşılaştığı en sert kar 

fırtınalarından biriyle sınırlarının ötesinde 

zorlanan iki farklı seferin şaşırtıcı yolculuğunu 

anlatıyor. Hayat boyu süren tutkuları nefes 

kesen bir yaşam mücadelesine dönüşürken 

gezegenin en acımasız doğa gücüyle azimleri 

sınanan dağcılar, imkansıza yakın engellerle 

karşılaşacaklar. Bu epik macerada Jason 

Clarke, Josh Brolin, John Hawkes, Robin 

Wright, Michael Kelly, Sam Worthington, Keira 

Knightley, Emily Watson ve Jake Gyllenhaal 

rol alıyor. Everest’in yönetmeni Baltasar 

Kormákur yapımcıları ise Working Title 

Films’den Tim Bevan ve Eric Fellner; Cross 

Creek Pictures’dan Brian Oliver ve Tyler 

Thompson ile Nicky Kentish Barnes ve 

Kormákur’dur. Film, stüdyo dışında Nepal’de 

Everest’in eteklerinde, İtalyan Alpleri’nde ve 

Roma’da Cinecittà Stüdyoları ile İngiltere’de 

Pinewood Stüdyoları’nda çekildi.

E V E R E S T
Vizyon Tarihi: 18 Eylül 2015
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22  Gezi BURDUR

B U R D U R
Bu sayımızda Burdur ilimize gidiyoruz.

Gölleri, tarihi yerleşimleri ve eserleri ile günübirlik veya 
2 günlük bir gezi rotası olacak il görülmeye değer bir şehrimiz.

Klasik Grek Çağın'da Psidya olarak isimlendirilen bu bölgeye 
Türklerin gelişi 1071 Malazgirt Muharebesi'ne dayanır. Bugünkü 
Burdur toprakları Anadolu Selçuklu Devleti idaresinden sonra 
Hamitoğulları Beyliği eline geçmiş. 1391 yılında Yıldırım Beyazıt 
tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. 1852’de yapılan 
yöresel idare reformu ile Burdur Sancağı olmuş ve Cumhuriyetle 
birlikte 11 merkezi olmuştur. Şu anda Burdur ili, merkez ilçeyle 
birlikte 11 ilçeden oluşmaktadır.

Tarihi Yerleri

SAGALASSOS
Ağlasun İlçesini ve Sagalassos antik Kentini görmeye sizleri 
çekebilecek pek çok neden bulabilirsiniz. Ağlasun ilçesinin 
girişinde yemyeşil bir ova sizleri karşılar. Sagalassos'un 
önündeki bu ovada kiraz, ceviz, organik sebze ve meyveler, 
özellikle Yeşilbaş beldesindeki alabalık tesisleri, cana yakın ve  
misafirperver Ağlasun halkına hayran kalırsınız. Ağaçlar arasında 
yer yer görünen evler iç turizme dönük yayla turizmi 
kapsamında ağırlığı Antalya'dan gelen yerli turistlerin yaz 
aylarını geçirdikleri mekanlar olmuştur.
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Ne Yenir?
Burdur'un en ünlü yemeklerinden biri şiş köfte'dir.
Bunun dışında testi kebabı da mutlaka denenmeli.
Ayrıca ceviz ezmesi ve ceviz helvası da tadılması gereken 
lezzetler arasında bulunuyor.
Eğer alabalık seviyorsanız da göl kenarındaki restaurantlara 
uğramanız gerekiyor.

Nerede Kalınır?
Burdur il merkezinde 2 ve 3 yıldızlı otellerde kalınabilir. Konaklama 
istenmiyorsa iyi bir plan ile günübirlik olarak gidilmesi de 
mümkündür.

Nasıl Gidilir?
Burdur Denizli arası 150 km'dir. Özel araç dışında, Denizli'den 
giden otobüsler ile de ulaşım mümkündür. Tarihi ve güzel yerlerini 
görmek için özel araçla gidilmesi daha uygun olacaktır.

Kahraman Savaşçıların ve Hızlı Atların Şehri
Antalya-Denizli yol güzergahında Çavdır ilçesi yol kavşağından 
geçiyorsanız, Gölhisar ilçesi ve Kibyra Antik Kentine uğramanızı 
tavsiye ediyoruz. Gölhisar, serin havasıyla turistlere yaz dönemi 
tatil imkanı sunarken, Böğrüdelik yaylası ve Yapraklı barajı ile 
ilginizi çekebilecek mekanlara sahiptir.
Likya, Kayra, Pisidya ve Frigya bölgelerinin kesişme yerinde ve 
ticaret yollarının tam merkezinde kurulan Kibyra, Gölhisar ilçesi 
sınırları içerisindedir.
Savaşan güçlü insanların ve hızlı atların şehri olan Kibyra zengin 
tarihi mirasıyla misafirlerini büyülemektedir.

Şehre girerken solda 12-13 bin kişilik kapasitesi, U formu ve 
200 metreye varan pist uzunluğuyla stadyumu sizi karşılar. 
Anadolu'nun en görkemli stadyumlarındandır. İlerledikçe yukarı 
ve aşağı Agora tiyatro ve Meclis binası karşınıza çıkar. Şehrin 
binaları birbirinin görüntüsünü kesmeyecek ve tüm ovayı 
görebilecek şekilde yerleştirilmiştir.

Görülmeye Değer Yerler

İNSUYU 
MAĞARASI
Batı Toros  Dağları'nın Göller Bölgesi'nde ve Burdur-Antalya 
karayolunun güneydoğusunda, deniz seviyesinde 1200 m. 
yükseklikte yer alan İnsuyu Mağarası, Burdur şehir merkezine 
11 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Mağara, 597 metre 
uzunluğuyla hayal dünyasına açılan bir pencere gibidir. Mağara 
içinde temiz ve serin bir hava bulunmaktadır.

Salda Gölü
Dünyanın üçüncü derin gölü olan Salda, Burdur'un Yeşilova 
ilçesi sınırlarında yer alıyor. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre 
uzaklıkta gölün plajında yüzülebiliyor. Salda Gölü'nün denizden 
yüksekliği (rakım) 1193 metre. 44 kilometrekare yüz ölçümüne 
sahip olan gölün binlerce yıl önce jeolojik bir çökme ile 
meydana geldiği tahmin ediliyor. Yuvarlak bir yapıya sahip olan 
gölde büyük sazan balıkları yaşıyor. 185 metre derinliğe sahip 
olan Salda Gölü ve çevresi 1989 yılından beri birinci derece 
doğal sit alanı olarak 
korunuyor.Birinci derece 
sit alanı statüsünde 
korumaya alınan gölün 
çevresi ormanlarla kaplı. 
Tatlı, sodalı suyu 
magnezyum yönünden 
zengin ve killi olan göl, 
Türkiye'nin en temiz, dünyanın ise en berrak ikinci gölü olarak 
biliniyor. Salda Gölünün kendine özgü plajları, beyaz kumla 
kaplı. Uzmanlar beyaz kumsalın gölün içerdiği magnezyumla 
beslenen bakteri kolonilerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu 
belirtiyorlar. Salda Gölü beyaz kumsalı, içinde bulundurduğu 
manyezit sayesinde ayakları yakmıyor ve sivilce, mantar gibi 
hastalıkların tedavisine iyi geliyor.

Burdur Gölü
Söğüt Dağı ile Suludere-Yayladağ kütleleri arasında kuzeydoğu-
güneybatı doğrutusunda uzanan, oluk şeklindeki tektonik 
çüküntünün sularla 
dolması ile oluşan 
Burdur Gölü, dünyada 
nesli azalmakta olan 
Dikkuyruk Ördeklerinin 
dünya populasyonunun, 
yaklaşık yüzde 75'inin 
kışladığı ve sayıları 
11.000'e ulaşan fauna 
varlığı ile uluslararası 
kriterlere sahip bir sulak alandır. Özellikle gölün kuzeyinde ve 
doğusunda yoğunlaşan kuş populasyonu, kuş gözlemcisi 
doğa tutkunlarının ilgisini çekmektedir.

KİBYRA
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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

BOSTAN KEBAP (6 kişilik)

Yapılışı
Patlıcanlarımızı ikiye bölüp ortalarını kase gibi oyalım ve yağda 
kızartıp tepsiye dizelim. Kuşbaşı etlerimizi ve soğanı yağda 
soteleyip, salça ve baharat koyup, suyunu verip etleri pişirelim,
haşlanmış bezelye, domates biber tuz atıp güveçimizi yapalım. 
Susuz olarak patlıcanlara dolduralım. Suyunu tepsiye dökelim.

Beşamel sos:
Unumuzu tereyağ da kavurup, süt verelim koyuluğunu biraz 
sıcak su ile ayarlayıp tuz atalım. Kaynatıp ocaktan alalım ve 
patlıcanların üstüne birer kaşık koyalım. En üstüne kaşar 
peynir rendesi koyup fırında yaklaşık 20 dakika kızartıp yanında 
pilav ve cacık ile servis edelim.

Bostan Patlıcan 3 adet 
Soğan 2 adet
Kuşbaşı et 600 gr
Domates 3 adet
Biber 5 adet
Bezelye 1 bardak

Beşamal sos için
Un 3 kaşık
Tereyağı 250 gr
Süt 250 gr
Kaşar Peyniri 300 gr

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

2 ile 3 arasına öyle bir matematiksel sembol koyun ki, 
elde edilecek sayı 2'den büyük, 3'ten küçük olsun.

2 ? 3

(Yiğit Özgür)

O b j e k t i f e  T a k ı l a n

Salça 1 yemek kaşığı

K a r i k a t ü r

Toplantı
Matematik bilginizi ölçecek bir soru daha sormuştuk geçen 
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!:) )

Cevap
Cevap için basit bir küme hesabı 
yapmamız yeterli. Bunun için de 
matematik dersinde gördüğümüz 
kümeler bilgilerini hatırlamamız 
gerekli.

Bunu yaptığımızda cevabın 10 kişi 
olduğunu görürüz.

Doğru cevap veren arkadaşlarımızı tebrik ederiz.

Bayram Akar
Ramazan İnan
Raziye Sak Metiner





®

feel, what you wear...


