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Merhaba,
Yıl: 2016
Nihayet, bir yıl daha geride kaldı. 2016 sanki göz açıp
kapayıncaya dek geçen 2015’in ardından karşımızda.
Yayın Kurulu
Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu
Grafik Tasarım, Baskıya Hazırlık ve Basım
İdegrafik Ltd. Şti.
Katkıda Bulunanlar

Hiç yaşanmamış yeni günler, haftalar ve aylar var karşımızda.
Geleceğimiz önümüzde. Daha iyi bir insan, daha iyi bir
vatandaş, daha iyi bir çalışan, daha iyi bir anne-baba olmak
için elimizde yeni fırsatlar var. Daha güzel, daha temiz, daha
konforlu bir mahallede, fabrikada, şehirde ve ülkede
yaşamak için hiç dokunulmamış 365 gün daha var.

Sektörden sayfasında Burçin Aydın,
Tekno / Sağlık sayfasında Adile Karcı
Basım Tarihi
Ocak 2015

Yazışma Adresi
Deniz Tekstil San. ve Tic. A.Ş Boyahanesi
İbrahim Çallı Caddesi Organize Sanayi

İşletmemiz için de 365 güzel gün var önümüzde, daha
kaliteli, daha çevreci, daha enerji verimli, daha güvenli
ortamlarda çalışmamızı sağlayacak yeni yatırımlarla, yeni
eğitimlerle hiç yaşanmamış 365 güne başlıyoruz.
2015 yılı havlu ile ilgili düzenlemelerden sonra üretim
dengemizin rayına oturduğu yıl oldu. Proses iyileştirmeleri,
ufak çaplı revizyon ve yatırımlarla yeni yıla giriyoruz.

2. Bölgesi
Gürlek / Denizli
Tel:0.258.269 15 20 Fax:0.258.269 11 66
kgb@deniztekstil.com.tr
boyahane@deniztekstil.com.tr

2016 ayrıca belgelendirme yolculuğumuzda kritik öneme
sahip yıllardan biri olacak, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
çalışmalarının tamamlanması durumunda nisan ayında
planlanan Entegre Yönetim Sistemi denetimine ISO 50001
belgesi de eklenecek.
2016 ayrıca iş güvenliği ile ilgili eğitimlere de ağırlık
vereceğimiz bir yıl olacak.
Çok uzatmadan kelimeleri, sizi yeni yılın yeni sayısı ile baş
başa bırakıyorum. Keyifli, sağlıklı ve unutulmaz bir yıl olsun
herkes için.
Mutlu yıllar.

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

Selçuk Aksarı

Güncel

KiŞ LASTİĞİ

Deniz'den Sayı:35
Deniz'den
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Kış Lastiği Nedir?
Otomobil Lastikleri İle İlgili
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kış aylarında araç kullanıyorsak araç lastiklerimizin de kış şartlarına uygun olması önem taşıyor.
Kış lastikleri özel profillerinin yanı sıra, üretildikleri Silica esaslı
malzemenin daha yumuşak olması sayesinde 7 derecenin altındaki
soğuk hava şartlarında kuru asfalt, kar ve buzda tutunmayı
artırmaktadır. Bu lastikler yumuşak olmaları ve özel yapıları sayesinde
diş aralıklarında kar, buz ve çamur birikmesini engelleyerek sürekli bir
yol tutuşu da sağlamktadır.
Yaz lastiklerinin malzemesi ise 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda
sertleştiği için yol tutuşu azaltmakta, bu da ıslak, karlı ve buzlu
olabilen zeminlerde kaza ihtimalini arttırmaktadır.

Aşağıdaki fotoğrafta solda Kış, sağda yaz
lastiği görülmekte. Yaz lastiği diş aralıklarına
dolan kar nedeni ile neredeyse dümdüz bir
yüzeye sahipken, kış lastiği kılcal yoları
nedeni ile daha tutuş sağlama imkanına
sahip.
Gene esnek yapısı ile dişleri arasında dolan
kar hareket halindeyken dökülerek yol
tutuşu her koşulda sağlıyor.
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Kış Lastikleri Hakkında Sıkça
Sorulanlar
- Kış lastikleri sadece kar yağdığında mı kullanılmalıdır?
Kış lastiklerini sadece kar yağdığında değil, hava sıcaklığı
7°C’nin altına düştüğü andan itibaren kullanmamız
gerekmektedir.
- Kış lastiklerinin standart lastiklere göre ne gibi avantajları
vardır?
Kış lastikleri,
•Özel karışımı sayesinde kış şartlarında yumuşaklığını ve
tutunma özelliğini korur.
•Özel deseni sayesinde karlı zeminde ilave çekiş sağlar.
•İçeriğindeki yüksek silika oranı sayesinde ıslak zeminde
yol tutuşu fazladır.
- Sadece 2 kış lastiği kullanımı yeterli midir?
Yaz ve kış lastiklerinin tutunma performansı birbirinden
farklı olduğundan aynı anda kullanılmaları sürüş kontrolü
açısından önerilmemektedir.
- 4x4 araçların kış lastiği kullanmasına gerek var mıdır?
4x4’ler karlı yüzey üzerinde ilerlerken iyidirler, ama
durmada ve buzlu yüzeyde dönüşlerde tek çeker
araçlara göre bir üstünlükleri olmadığından bu araçlara
da kış lastiği takılması tavsiye edilmektedir.
- Kış lastiği yerine zincir kullanılamaz mı?
Zincir kullanımı araç lastik ve mekanik aksamına zarar
verdiğinden sadece zorunlu durumlarda ve mümkün
olan en kısa süre için kullanılmalıdır. Aşırı buzlanma
durumu (cam buz), çok dik, eğilimli ve virajlı dağ yolları
ve benzeri durumlarda kullanımı önerilmektedir.
- Bir lastiğin kış lastiği olup olmadığı nasıl anlaşılır? Diğer
lastiklerden farkı nedir?
RMA'ya (Rubber Manufacturers
Association - Lastik Üreticileri
Derneği) göre kış lastiği
standartlarını sağlayan lastikler
kar sembolü kullanabilirler.
Bununla birlikte kış lastiğini
deseninden de kolaylıkla ayırt
edebiliriz. Yola tutunmasının ve
çekiş yeteneğinin daha iyi
olması için, kış lastiklerinin
sırt desen tasarımı ince lameli ve geniş bloklu olarak
tasarlanmıştır.

- Kış zamanı tutunmayı arttırmak adına lastik hava basıncını
birkaç psi düşürmek faydalı olur mu?
Hava her 3-4 derece soğuduğunda lastik iç basıncı 1
psi düşmektedir. Bunun üstüne kışın lastiğin basıncını
daha da azaltmak hem lastiğin ömrünü kısaltacak hem
de ciddi güvenlik tehlikesi doğuracaktır.
- Kış lastiklerimi mevcut jantlarımla beraber kullanabilir
miyim?
Sac jant veya çelik jant diye tanımlanan alüminyum
alaşımlı jantları kullanmakta bir sorun yoktur.
- Kış lastikleri daha çok yakıt harcanmasına sebep olmaz mı?
Kış lastikleri dizaynları gereği zemine daha iyi
tutunduklarından daha çok yakıt harcamaya neden
olurlar ancak bu fark sürücü tarafından algılanabilecek
boyutlarda değildir.
- Kış lastiklerinin raf ve kullanım ömrü ne kadardır?
Öncelikle söylemek gerekir ki, kullanım ve depolama
koşullarının çok değişken olması nedeni ile sadece
lastik üretim tarihine bakarak lastiğin ömrü hakkında
kesin bir bilgi verilmesi doğru değildir.
Bilinmesi gereken, minimum diş derinliği standart
lastikler için 1,6 mm olmasına karşın kış mevsiminde kış
lastikleri için diş derinliğinin en az 4 mm olması
önerilmektedir.
- Yaz aylarında da kış lastiklerini kullanabilir miyiz?
Kış lastikleri havaların ısınmasıyla birlikte yaz lastikleri ile
değiştirilmelidir ve yazın kullanılmamalıdır. Aksi takdirde;
hızlı aşınma, artan yakıt tüketimi ve ses seviyesinde artış
gibi sorunlarla karşılaşılabilir.
- Değiştirilen lastikler nerede, nasıl saklanmalıdır?
Lastikler jantları ile birlikte saklanacak ise üst üste yatık
şekilde depolanabilirler. Eğer jantsız depolanacaklarsa
dik bir şekilde ve yan yana konumlandırılmalıdırlar.

Biliyor musunuz?

Lastik Boyut Tanımı Neleri Gösterir?
205/55 R 16 91 V
205 - Lastik taban genişliği (nominal ölçü):
205 mm
55 - Oran (lastik yüksekliğinin lastik genişliğine oranı):
205 mm'nin %55 oranında yanak yüksekliği var.
Yani yanak yüksekliği 112,25 mm.
R - Lastik yapısı: Radyal
16 - Tekerlek çapı: 16 inç
91 - Yük indeksi: 615 kg
V Hız kategorisi: 240 km/sa

Sektörden

SEMBOLLER
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Hazırlayan: Burçin Aydın

Tekstilde Kullanılan
Semboller
Tekstil mamullerinden, en faydalı şekilde yararlanabilmek
için, bunların kullanım sırasındaki bakımlarının doğru ve
bilinçli olarak yapılması şarttır.
Bunun sağlanabilmesi için de tekstil mamulünün kullanım
şartlarını gösteren bir etiket taşıması ve mamulü kullanan
tüketicilerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
•Bakım etiketi taşımayan tekstil mamulleri için tüketicilerin
yıkama, kurutma, ütüleme gibi temizleme ve bakım
koşulları konusunda karar vermesi güçtür. Çünkü ilgili
bakım ve temizleme koşullarının belirlenmesinde lif cinsi,
kumaş konstrüksiyonu, terbiye işlemleri, ve tekstil
mamulünde kullanılan aksesuarlar göz önünde
bulundurulmaktadır. Dolayısıyla tekstil mamulleri bakım
etiketlerinin oluşturulması, kumaş ve tekstil mamulü
üreticilerinin sorumluluğundadır.
•Etiketleme ve bakım
işaretleri konusunda ilk
çalışmalar 1950 yıllarında
Hollanda'da yapılmıştır.
•Daha sonra 1963 yılında
Avrupa'da Uluslararası
Tekstil Etiketleme Grubu
(GINETEX) kurulmuştur.
•GİNETEX'in kuruluş hedefi, tüketicileri basit, dil
zorunluluğu olmayan kullanım etiket sembolleri ile
bilgilendirmek ve ortak bir dilin kullanılmasıyla uluslararası
düzeyde oluşabilecek karışıklıkları önlemektir.
•GİNETEX sembolleri, uluslar arası standartlarda ISO
3758 “ textiles – care labelling code using symbols ”
olarak 1991 yılında yayınlanmıştır. ISO 3758 standardı,
1994 yılında EN 23758 Avrupa standardı olarak
yayınlanmıştır
GINETEX sistemi uluslararası kullanım etiketleme sistemi
olarak bilinmektedir.
GİNETEX etiketleme sistemi aşağıda belirtilen esaslara
dayanmaktadır :
1.Semboller, maksimum işlem toleranslarını
belirtmektedir.
2.GİNETEX sembollerinin tamamı verilen sıraya göre
kullanılmalıdır.
3.Kullanım etiketlerinin anlaşılması ve uygulanması kolay,
açık ve dil sorunundan uzak olmalıdır.
4. Etiketlerde kullanılan semboller tüketici açısından
herhangi bir yanlış yorumlamaya meydan vermemelidir.
5.Kullanım etiketlerinde karmaşık teknik açıklamalar
yerine tüketici alışkanlıkları dikkate alınmalıdır

6.Teknik ve ekonomik gelişmelerden kaynaklanabilecek yeni
uygulama sistemleri mümkün
olduğunca dikkatle adapte
edilmeli ve orijinal sistem çerçevesinde kalınarak yeni sembol ve ilavelerden kaçınılmalıdır.
7.Semboller, tekstil mamulünün
belirli bakım/kullanım işlemlerine
karşı dayanıklı olduğunu göstermektedir. Söz konusu
sembollerin üzeri çapraz çizilmesi, bu işlemin ilgili tekstil
mamulü için uygulanamayacağını belirtmektedir.

Bakım Etiket Sembolleri Ve Açıklamaları
Yıkama Bilgisi
Ev tipi yıkama (elde veya makinede) işlemini sembolize
etmektedir. Sembol içerisine yazılan rakam maksimum
yıkama sıcaklık derecesini belirtmektedir. (°C olarak)
Sembol altında bir veya iki çizgi olması yıkama işleminin
mekanik olarak hafif veya çok hafif koşullarda yapılması
gerektiğini belirtmektedir.
Bakım Etiket Sembolleri Ve Açıklamaları
Yıkama sırasında uygulanacak sıcaklıklar ve işlemleri
anlatan temel etiketlerdir.

Sembol

Maksimum Proses
Mekanik
Yıkama
Etki
Derecesi

Normal

Çalkalama Makine
Dönüş
Hızı

Normal

Normal

Sembol
içerisinde
belirtilen
değer.

Düşük

(elde
yıkama
için
maksimum

Sadece
elde
yıkanabilir

40 derece)
Yıkanmaz

Derece
derece
düşen
Düşük
sıcaklıkta

5

Klorlu Ağartma
Klorlu ağartma yapılıp yapılmayacağını belirten ve
ek bilgiler veren sembollerdir.
Sembol

CL

CL

Sembol

A

Tüm solventlerle kuru temizleme yapılabilir.

P

Trikloretilen dışında tüm solventlerle kuru
temizleme yapılabilir. Self-service temizleme
mümkündür. Eğer altında çizgi varsa;
Temizleme işlemine ait; işlem sıcaklığı,
mekanik etki, ilave edilecek su ve kurutma
işlemi parametrelerine ilişkin limitler vardır.
Self-service temizleme yapılamaz.

F

Sadece petrol ürünü solventlerle kuru
temizleme yapılabilir. Eğer altında çizgi varsa;
Temizleme işlemine ait; işlem sıcaklığı,
mekanik etki, ilave edilecek su ve kurutma
işlemi parametrelerine ilişkin limitler vardır.
Self-service temizleme yapılamaz.

Proses
Soğuk ve seyreltilmiş banyoda
klorlu ağartma uygulanabilir.

Klorlu ağartma uygulanamaz.

Ütüleme
Ütüleme için sıcaklık ayarlarını gösteren
sembollerdir. Renk ve kumaş yapısı ile ilgili
performansın sürekli olması için ütüleme etiket
koşullarına uyulmalıdır.
Sembol

Proses

Maksimum 200°C'de ütüleme yapılabilir.

Maksimum 150°C'de ütüleme yapılabilir.

Proses

Kuru temizleme uygulanamaz

Tamburlu Kurutma
Ev tipi tamburlu kurutma makinelerinin
yaygınlaşması ile artık yavaş yavaş evlerimize
kurutma makineleri de girmeye başladı. Kurutma
makineleri özellikle tekstil ürünlerinin
çekmesi/salması gibi kullanım özelliklerini bozan
sorunlara daha çok yol açar. Ayrıca sürtünmeye
bağlı tüylenmeyi de arttırabilir.
Sembol

Proses
Yıkama sonrası tamburlu kurutucuda
kurutma için sıcaklık sınırlaması yoktur.

Maksimum 110°C'de ütüleme yapılabilir
(Buharlı ütüleme riskli olabilir.)

LOW

Ütülenemez

Yıkama sonrası maksimum 60°C sıcaklıkta
tamburlu kurutucuda kurutulabilir.
Tamburlu kurutucuda kurutulamaz.
(Sıkarak kurutma yapılmaz.)

Kurutma yapılabilir.

Kuru Temizleme
Bazı tekstil ürünlerinin yıkanması mümkün
değildir. Bu ürünlerde uygulanan temizlik
yöntemi özel kimyasal ve makinelerle kuru
temizleme yapılmasıdır. Bu semboller özellikle
kuru temizlemede ürünün, rengin zarar
görmemesi için önemlidir. Bu nedenle kuru
temizleme yapılacak ürünlerinizde kesinlikle bu
bilgi etiketlerini sökmeyiniz.

İpe asarak kurutma yapılır.

Sıkmadan asarak kurutma yapılır.

Düz bir zemine serilerek kurutma yapılır.

Teknoloji-Sağlık

AYAK MANTARI TEDAVİ / KORUNMA
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Ayak Mantarı ve Korunma Yolları
Ayakta mantar oluşumu çok sık rastlanan bir problemdir.
Ayak derisinde ve tırnaklarda görülür. Ayakkabı içerisinde
havasız, nemli ve karanlık ortamda kalan ayaklarımız
mantarın oluşumu için çok uygun bir ortam
sağlamaktadır.
Ayak ve tırnak mantarı çok
yaygın bir cilt problemidir.
Birçok insanda hayat boyu
en az bir kere ayak mantarı
gelişir. Daha çok erişkin ve
ergenlik çağındaki erkeklerde
görülür, kadınlarda ve 12
yaşından küçük çocuklarda
ise daha nadirdir.

alınması gereklidir. Bitkisel içerikli kremler ve kapsüller de
ayak mantarının tedavisinde kullanılabilir.
Tırnak mantarının ise tedavisi güçtür, aylar boyunca
ağızdan ilaç kullanmayı gerektirir. Ağızdan alınan ilaçların
ve kremlerin düzenli ve doktorun reçete ettiği süre
boyunca kullanılması mantar hastalığının tekrarlamaması
için önemlidir. Çünkü cildin görüntüsü düzelse de mantar
hastalığı aktif olarak kalabilir ve tedavi kesildikten bir süre
sonra tekrar ortaya çıkabilir. Bu sebeple tedavisi kadar
korunma yollarına da önem verilmesi gereken bir
hastalıktır.
Ayak mantarından nasıl korunabiliriz?
*Ayakkabı seçiminde doğal deri seçmeliyiz. Ayakkabı
çok dar olmamalı ki içinde hava dolaşımı olabilsin. Bol
ayakkabı da sürtünme yapacağından sağlıklı bir seçim
değildir.

Ayak mantarı kolaylıkla tedavi edilebilmesine rağmen
başarılı bir tedaviden sonra bile tekrarlayabilmektedir.
Sebep olan mikroplar, mantar adı verilen ufak bitki
benzeri organizmalardır. Mantar en iyi karanlık, nemli ve
ılık ortamlarda büyür.

*Pamuklu veya yün çoraplar
tercih edilmelidir.

Ayak mantarı nasıl tedavi edilir?
Ayak mantarı tedavisi, tanısı konulduktan hemen sonra
geciktirilmeden başlamalıdır. Hafif durumda sürülen antifungal (mantara karşı etkin) kremler etkilidir ve yanma
hissi ve kaşıntı şikayetlerini de rahatlatır. Daha şiddetli
veya mantar hastalığının sürülen ilaç kullanımı ile
geçmediği durumlarda anti-fungal ilaçların ağızdan

*Ayaklarımızı ayakkabıdan
çıkarttıktan sonra gün boyu
biriken bakterilerden temizlemek için yıkayıp, kurulamak gereklidir. Böylece günlük
hijyen sağlanmış olur. Sonrasında gün boyu havasız
kalan ayaklarımızı açıkta bırakmak hava almasını
sağlayacaktır.
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*Yazın açık ayakkabılar tercih edilmelidir.
*Özellikle parmak aralarında biriken neme dikkat edilmeli,
parmak araları temizlenip iyice kurulanmalıdır. Başkasına
ait çorap ve ayakkabı veya terlik kullanılmamalıdır.
*Tırnak makası ve törpü gibi evde kullanılan aletleri kişisel
olmalıdır.

Hibrit Arabalar
Nasıl Çalışır?
En baştan başlayalım. Durma sırasında benzin motoru da,

*Banyo ve benzeri ıslak zeminlerde aile bireylerinde
mantar varsa, dikkat edilmeli ve hijyen sağlanmalıdır.
*Ayakkabı içerisinin havalanması için gün aşırı farklı
ayakkabı giyerek diğerinin gün boyunca havalanması
sağlanabilir.
Eğer terleyen ayak ise, sabunlu bir bez ile silip
havalanması için bırakmak son derece faydalı olur.
*Parmak aralarına krem sürmekten kaçınılmalı, bunu
yerine özel pudralar veya spray şeklindeki koruyucu
ürünler tercih edilmelidir.

elektrik motoru da çalışmaz. Hibrit aracınızı çalıştırdığınıza
kalkış elektrik motor sayesinde gerçekleşir. Normal seyirde
bir sürüş sırasında elektrik motoru çalışır, benzinli motor ise
ona yardımcı olarak çalışır. Hızlanmaya başladığınızda
benzinli motor ve elektrik motor birlikte çalışır. Hızlı sürüş
esnasında aracı hareket ettiren benzinli motordur, elektrik
motoru ise yardımcıdır. Yavaşlarken benzinli motor durur ve
elektrik motoru hibrit akünün şarj edilmesine yardımcı olur.
Bu çalışma sırasında bilmeniz gereken birkaç ayrıntı var.
Durma sırasında klima kullanılabilir. Hibrit akü gücü az ise

AYAK KOKUSUNA SON!
Kış aylarında en çok şikayet edilen problemlerden biri
de ayak kokusudur. Bu duruma engel olmak için
öncelikle kişisel temizliğe özen göstermek gerekir.
Kapalı ayakkabı giyenler mutlaka pamuklu çoraplar
tercih etmelidir. Naylon çoraplar ayakların terlemesine
ve kötü kokmasına sebep olur.
Ayakkabıyı çıkardıktan sonra mutlaka ayaklar ılık su ile
yıkanmalı ve parmak araları dahil her iki ayak,
pamuklu bir havlu ile kurulanmalıdır. Islak tutulan
ayaklarda zamanla mantar oluşabilir. Kurulanan
ayaklara nemlendirici sürmek gerekir.
Özellikle diyabet, egzama, sedef ya da nasırı olan
hastalar her yıkamadan sonra ayaklarına mutlaka
nemlendirici krem ile bakım yapmalıdır. Sürülen
kremin parmak aralarına kaçırılmamasına özen
gösterilmelidir. Çünkü nemli kalan bu bölgelerde
mantar oluşabilir.
Ayakkabılar ve çoraplar düzenli olarak değiştirilmeli,
bir ayakkabı bütün gün giyiliyorsa, ayakkabıda
bakterilerin ürememesi için sonraki gün farklı
ayakkabı tercih edilmelidir.

akünün şarj edilebilmesi için benzinli motor araç dururken de
çalışabilir, akünün dış kaynaklı bir güçle şarj edilmesine
gerek kalmaz. Aracı elektrik motoru hareket ettirse de belli
durumlarda benzinli motor da çalışacaktır. Sadece elektrik
moduyla gidilecek mesafe, hibrit akünün şarj durumuna
bağlıdır; bu mod, hibrit sistem durumuna göre her zaman
kullanılmayabilir.
Verimli kullanım için gerekenler
İki motoru bir araya getiren hibrit arabaların verimli
kullanılması için bazı minimum gereksinimlerin karşılanması
gerekir. Örneğin, aracın yeni yakıt almadan önce, en az 482
km yol alabilmesi gerekmektedir. Ayrıca yoldaki diğer trafiğe
de uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.
Hibrit (melez) otomobillerin amacı benzin sarfiyatını
azaltmaktır. Bunu sağlamak için sıkışık trafikte, düşük
hızlarda benzin motoru yerine elektrik motorunu kullanmakta
ve bu sayede kısmen 0 emisyon salınımı sağlamaktadırlar.
Elektrik motorunun çalışması için gerekli enerji, benzin
motoru çalıştırıldığı zamanlarda ya da frenleme sırasında
akülere şarj edilmektedir. Dolayısıyla bu araçların elektriğe
bağlanarak şarj edilmesi gibi bir gereksinim yoktur.

Kaynak: Toyota.com.tr

Bilgisayar Dünyası

TELEFON=CÜZDAN

Hazırlayan: Mehmet Baylav

Deniz'den Sayı:35
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Cep telefonları cüzdanların yerini alıyor
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından
hazırlanan Mobil Ödeme Raporu'na göre cep telefonu
cüzdanın pabucunu dama atıyor.
BTK’nın internet sitesinde yayınlanan raporda, “Küresel
çapta mobil ödeme hizmetlerinin büyümesinin son
yıllarda hız kazandığı ve önümüzdeki dönemde
yaygınlığın daha da hızlı bir şekilde artacağı tahmin
edilmektedir. Ülkemizde ise 2012-2013 yıllarında mobil
şebeke işletmecilerinden temin edilen bilgiler
çerçevesinde mobilödeme işlem sayısı 14,88 milyondan
18,98 milyara çıkmıştır” denildi.
BTK’nın raporunda, “Ülkemizde genişbant abone sayısı
43 milyona ulaşmış ve aboneliklerin 34 milyonunu mobil
genişbant aboneler oluşturmaktadır. Türkiye’de 2015 yılı
ilk çeyrek verilerine göre akıllı telefon penetrasyonu yüzde
42’yi aşmıştır” bilgisi yer aldı.
Mobil ödeme rakamlarına da yer verilen raporda, “2014
yılı mobil şebeke işletmecileri tarafından sunulan mobil
ödeme hizmetlerini kullanan kullanıcı sayısı 3,5 milyona
yaklaşırken, yaklaşık 14 milyon işlem ile 185 milyon TL
işlem hacmine ulaşılmıştır. 2015 yılı ilk çeyrek verileri
dikkate alındığında 2015 yılında toplam işlem sayısının
16,5 milyona ve işlem hacminin 225,6 milyon TL’ye
ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde 2010-2015
döneminde mobil ödeme işlemleri 10,8 TL ile 13,7 TL
arasında gerçekleşmiştir “ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en iyi internetine sahip ülke hangisi?
Dünyanın en iyi internet bağlantısını istiyorsanız Güney
Kore'ye gitmeniz gerekiyor. Yeni gelen raporlara göre
dünyanın en iyi internete sahip ülkeler sıralamasında
Samsung ve LG'nin memleketi Güney Kore birinci
sırada.
Ülkeler arası Telekom gelişmelerini takip eden
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) yoluyla
yayınlanan listede, en iyi internet konusunda Doğu
Asya ülkelerinin üst sıralarda olduğu görüldü.
2010 yılından bu yana İTÜ listesinin lideri olan Güney
Kore'nin, dünyanın en hızlı internet bağlantılarına ev
sahipliği yaptığı birçok kişi tarafından biliniyor. Listede
Danimarka ikinci ve İzlanda üçüncü sırada yer alıyor.
Amerika Birleşik Devletleri bu listede on beşinci sırada
yer alırken, Türkiye ilk on beşte yok. Türkiye bu listede
69. sırada yer alıyor.
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Deniz Tekstil (BOYAHANE) Yemek Menüsü
Mobil Uygulaması
Deniz Tekstil Yemek Menüsü” uygulamamız Google
Play'de devreye alınmıştır. İndirmek için aşağıdaki
yönergeleri izleyebilirsiniz.

-Uygulamamızda “Günün Menüsü” ve “Aylık Listeyi”
görebiliriz.

-Telefonlarımızda bulunan Google Play uygulamasına
girip uygulama arama seçeneğinden “Deniz Tekstil
Yemek Menüsü” yazarak uygulamayı ara butonuna
tıklayınız. Karşımıza gelen ekranda uygulamamıza
tıklayıp indirme ekranına geçiyoruz.

İndirme Ekranında “YÜKLE” seçeneğine tıklayıp
uygulamamızı yüklüyoruz.
Artık uygulamamızı kullanabiliriz.

NOT: Uygulama Deniz Konfeksiyon ve diğer Bölümler için de Mevcuttur.
Bu Uygulamaya Deniz&Hürsan Tekstil Yemek yazarak ulaşabilirsiniz.

İSİG

KARNEMİZ

Deniz'den Sayı:35
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İş Güvenliği 2015 Karnemiz
İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda yapılan çalışmaların
karşılığını en rahat göreceğimiz alan kaza istatistikleridir.
Yapılan eğitimler, alınan tedbirler gibi uygulamalarla kazaların
etkilerinin ve sayılarının azalması beklenir.
Bu çerçevede 2015 kaza istatistiklerimize bakacağız.
2015 Yılında 29 iş kazası yaşanmıştır. Bu kazaların sadece 3
tanesi iş günü kayıplı kaza, kalan 26 tanesi ise küçük
yaralanmalar şeklinde yaşanmış kazalar şeklinde olmuştur.
İş günü kaybına yol açan kazalarımızın iki tanesi
kesikli/kanamalı, bir tanesi ise incinme/ezilmeli kaza olarak
gerçekleşmiştir.

Örnek Olay İncelemesi:
Bobin Boyamada kullanılan
falçata ile oluşan kesikli
yaralanma sonrası kazanın
tekrar oluşma olasılığını
azaltmak için sustalı falçata
kullanımına geçilmiştir.
Klasik falçatadan farklı
olarak falçata bırakıldığında
veya el gevşetildiğinde
bıçak kısmı gövde içine
girmektedir. Bu da kaza
ihtimalini azaltmaktadır.

Yaralanma Şekilleri
Kazaların sonucunda
oluşan yaralanma
şekillerine baktığımızda
kesikli kazalar son 3
yıldır ilk sırayı alıyor.
Bu durumda kesici ekipmanlarla çalışırken uygun
koruyuculara, kullandığımız ekipmanlarda yıpranma olup
olmadığına, kişisel koruyucu donanımlara ve kesici
aletleri amacına uygun olarak kullanmaya dikkat etmemiz
gerekiyor.
Kaza Dağılımları

2012

2013

2014

2015

Kesik

13

20

17

11

Ezik

1

5

7

3

Yanık

5

2

6

2

Düşme

1

7

0

0

Diğer

7

6

7

2

Trafik Kazası

4

5

0

0

Çarpma / Çarpışma / İncinme

5

4

2

0

Göz Yaralanması

5

0

1

0
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Ramak Kala Bildirim Sayıları
2015 yılında ramak kala bildirim sayılarında bir önceki yıla
göre düşüş görüldü. Bunun sebebi ramak kala
olaylarının yaşanmasının azalması olabileceği gibi, ramak
kala yaşayan kişilerin bunu önemsememesi de olabilir.

İş Güvenliği Yasal Mevzuatı Köşesi
Bu sayıdaki yasal mevzuatımız 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu. Bu kanunun 6.
maddesi
Söz konusu kanun bu madde ile risk analizi
konusunda işverenin yükümlülüklerini
tanımlamaktadır.
Risklerden korunma ilkeleri
MADDE 5 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin
yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz
önünde bulundurulur:
a) Risklerden kaçınmak.

Ramak Kala Bildirim Sayıları
2015 yılında ramak kala bildirim sayılarında bir önceki yıla
göre düşüş görüldü. Bunun sebebi ramak kala
olaylarının yaşanmasının azalması olabileceği gibi, ramak
kala yaşayan kişilerin bunu önemsememesi de olabilir.
Yaşadığınız ramak kala durumlarının kazaların önlenmesi
için hayati önemde olduğunu unutmayınız ve bildirim
yapmayı unutmayınız.
Kazaları Önlemek İçin Ne Yapmalıyız?
Kazaların kök nedenlerine baktığımızda insani faktörlerin
kaza nedenleri arasında birinci sırada geldiğini
görüyoruz. Dikkatsiz ve dalgın çalışma, el aletlerini
amacına uygun kullanmama gibi kişisel faktörlerden
kaynaklanan kazalar işletmemizde ağırlık kazanıyor.
İkinci sırada ise çevresel faktörler geliyor. Burada da alt
yapının iyileştirilmesi, kontrol tedbirlerinin geliştirilmesi gibi
teknikler uyguluyoruz.
Ancak her ne yapılırsa yapılsın iş güvenliği "insan"da
başlıyor ve bitiyor.
Bu nedenle aşağıdaki konulara dikkat etmemiz önem
kazanıyor.
İş güvenliği eğitimlerine mutlaka katılın.

b) Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz
etmek.
c) Risklerle kaynağında mücadele etmek.
ç) İşin kişilere uygun hale getirilmesi için
işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli
ve üretim metotlarının seçiminde özen
göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim
temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz
etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza
indirmek.
d) Teknik gelişmelere uyum sağlamak.
e) Tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli
olanla değiştirmek.
f) Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları,
sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili
faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir
önleme politikası geliştirmek.
g) Toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma
tedbirlerine göre öncelik vermek.
ğ) Çalışanlara uygun talimatlar vermek.

İş güvenliği ile ilgili koruyucu donanımlarınızı mutlaka
kullanın.

Yasaklamalara,
uyarılara ve
tedbirlere
mutlaka
uyun.

Aynı Kanun'dan atıfla yayınlanan İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile
de risk analizinin nasıl yapılacağı ile ilgili genel
hatlar çizilmiştir. Bu yönetmeliği de gelecek
sayılarımızda madde madde inceleyeceğiz.

İşletmemizde uygulanan iş güvenliği
uygulamalarının tamamı bu yasal mevzuat ve ilgili
maddeleri kapsamında yürütülmektedir.
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Seasoul'den

2016'nın hayatınıza
Seasoul renkleri ve güzelliklerini
daha fazla katacak
güzel bir yıl olmasını diliyoruz...

Sosyal Medyada bizi takip edebilirsiniz.
https://www.pinterest.com/seasoultr/
https://twitter.com/seasoultr
https://www.facebook.com/seasoulTR
http://instagram.com/seasoultr

®

feel, what you wear...

Y e n i y ı l a ö z e l ü r ü n l e r i m i z m a ğ a z a l a r ı m ı z d a v e i n t e r n e t s a y f ã m ı z d a . . .
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Kalite-Çevre

EKOLOJİK YAŞAM

Ayda
Bir Gün
Ekolojik
Yaşayın.
Almanya şu an enerjisinin yaklaşık üçte birini rüzgar,
güneş gibi yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor.
Bu enerjinin önemli bir kısmı da devlet değil özel
sektör veya bireyler tarafından üretiliyor. Devlet bu
alanda yatırım yapacak firma ve kişilere ciddi katkılarda
bulunuyor. Örneğin, elektrik üreten firmalar ve kişiler
kullanmadıkları elektriği şebekeye satabiliyor. Devlet
bu yatırımları teşvik etmek için birim elektrik tutarını
yüksek tutuyor. Yapılan anketlerde Alman
vatandaşlarının %90'ının bu yüksek maliyete rağmen
çalışmalara destek verdiği görülmüş.

Eğer binanızda uygun çatı varsa ve henüz
yapmadıysanız güneş enerjisi ile su ısıtacak sistemleri
değerlendirin.
Evinizde bir çiçek veya bitki yoksa, bir tane edinin.
Çocuklarınıza ekolojik günde doğa sevgisi aşılayın.
Dünyayı korumakta sizin de bir damla katkınız olsun.

Peki biz ne yapabiliriz?
Çok basit bir önerimiz var.
Ayda bir gün ve akşamı ekolojik yaşayın.
Televizyon izlemeyin, evdeki ışıkları azaltın veya
kapatın, kaloriferi klimayı bir derece düşük ayarda
çalıştırın, daha az su kullanın, arabayla değil yürüyerek
gidin, hiç atık ayrıştırma yapmıyorsanız bile o bir
günde atıklarınızı ayrıştırıp geri kazanıma gönderin.

Enerji Yönetim Sistemi UNIDO Projesi
Kapsamında Danışmanlık Ziyaretleri Başladı
Birleşmiş Milletler Endüstriyel Kalkınma Ajansı (UNIDO) ve
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen projeye katılan firmamız
Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarını bu kapsamda yürütüyor.
Düzenlenen eğitimlere katılan Kalite Güvence Müdürü Selçuk
Aksarı ve MKE Sorumlusu Ali Pala tarafından yürütülen
çalışmalarda SCADA enerji sistemi üzerinden gelen veriler
ve diğer çalışmalar UNIDO tarafından önerilen formatta
yürütülüyor.
Ayrıca proje kapsamında danışman olarak ise Abdülkadir
Özdabak ve Arzu Gürkan işletmemize danışmanlık
yapmaktadır.
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Politikalarımız Revize Edildi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi politikalarımız Yönetimin Gözden
Geçirme Toplantısı kapsamında revize edildi.
ISO 14001 Çevre Politikamıza “ekolojik ürün ve teknoloji”leri tercih ettiğimizi belirten maddeyi ekledik.
ISO 50001 Enerji Politikası ise biraz daha detaylandırılarak daha açık hale getirildi.

Deniz'den Kısa Kısa

Deniz'den Sayı:35
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EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK

eylül

2015 İlk 6 Ay Bildirim Değerlendirmesi Yapıldı
2015 Yılı ilk 6 Aylık Bildirimler değerlendirildi.
Değerlendirme sonucu en yüksek puanı alan
çalışanlarımıza birer çeyrek altın ve sertifika
hediye ettik.
Bildirimleri ile katkıda bulunan tüm çalışanlarımıza
teşekkür ederiz. Unutmayın her ay en yüksek
puan alan bildirimin sahibi bir çeyrek altın kazanıyor.

Türü

Bildiren

Bildirim

Öneri

Mahir
Yeşiltaş

Mekanik bakım atölyesinde kaynak yapılırken atölye içi kaynak dumanı oluyor.dış büyük kapı açık
ve üst havalandırma çalışırken hava sirkülasyonu atölyede bulunan bilgisayar alanına doğru dumanı
itiyor ve orada duman yoğuşması oluyor .fan çalıştığı halde dışarıdan havayı çekiyor , ölü bölgedeki
pis dumanı çekmiyor önerim1 :mk şef odasına yakın dışarıya bakan pencereye aspiratör takılabilir.
2: mengene üzerinde bulunan tavan aspirarörü bilgisayar alanı üzerine doğru kaydırılabilir

Tehlike
Bildirimi

Ferhat
Çomak

Kömür havuzunda çalışma yapılırken, ayağımız zeminde bulunan boşluğa gelebileceği için, ciddi
anlamda iş kazası yaşanabilir. Bu nedenle, zeminde bulunan ızgara helezona kadar tamamlanabilir.

Öneri

Hasan
Kavak

Santex 1 ve Santex 2´de kullanılan taşar yıkamaların üzerinde orjinal tahliyeler var ama kullanılmamakta. Sebep, böyle bir tahliye olup olmadığının kimse farkında değil, tahminim Santex 1´de
kazanın altında, Santex 2 de duvar kısmında bulunmakta. Kazanın haznesinde 15-20 cm kadar
havuz var ondan sonra su fıskiyelere başlıyor. 15-20 cm olan suyun içinde temizlikten sonra kalan
su çamur içinde yüzüyor. Önerim: Tahliyelere hortum takılıp kanala atılmalı kullanıma alınmalı,
böylece leke yapma sonucunun ortadan kalkabilir.

Öneri

Mesut
Güdücü

Lab. çalışmasındaki kumaşlar kendi makinesine değil de, diğer makinelere aktarıldığında boyama
kimyasalları otomasyondan gelmiyor. Diğer makineye aktarıldığı halde boya etiketinde ilk başta
alınan makinenin numarası çıkıyor. Bu sebeple diğer makineye alındığında kimyasallar gelmiyor.
Kumaş diğer makineye aktarıldığında, otomasyonda aktarılan makinenin numarasına geçerse
kimyasallar gelir, bu sorun ortadan kalkmış olur. Örneğin, 13 numaranın lab. çalışmasındaki kumaşı
16 numaraya alındığında, kimyasal gelmemektedir.

Öneri

Mustafa
Bozkurt

İşletmemizde yangın alarm butonları üzerinde yangın alarmı olduğuna dair sadece buton üzerindeki küçük resim var. Biz bunun üzerine yangın tüplerindeki gibi belirleyici bir levha koysak daha
belirgin olur. Bazı butonlar köşelerde saklı kalmış.

Öneri

Hakan
Yaşar

BÇ kabinlerinin oradaki platform çok esniyor sağlam durmuyor ve bç2 nin yanındaki ek platformun
altı desteksiz kırılıp kopmaya sonucu kayarak direğe kafa çarpma riski var.

ekim

Yemekhane Tema Günü
Sofra Grubu tarafından Boyahane işletmemizde verilen
hazır yemek hizmetinde belirli aralıklarla düzenlenen
tema gününde İtalya teması işlendi.
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kasım

Yeni HT Makinelerimiz Devreye Alınıyor
Boyama kapasitesini ve partileme esnekliğini arttırmak için
bir adet 200, bir adet 300 ve 2 adet 25 kg.lık HT makinesi
devreye alındı.
Öğrenci Ziyaretleri Devam Ediyor
Doğan Demircioğlu Emsan
İlköğretim Okulu'nda okuyan
64 öğrenci işletmelerimizi
ziyaret etti. Tekstil sektörünün
kalbi Denizli'de henüz öğrenim
hayatının başındaki minik
öğrencilerimiz tekstil üretim
sürecini iplikten bitmiş ürüne
kadar yerinde inceledi.

Yabancı Öğrenci Grubu İşletmemizi Ziyaret Etti
Danimarka'da okuyan ağırlıklı olarak Tekstil ve Tasarım
okuyan 23 kişilik bir grup işletmemizi ziyaret etti.
Güne Pamukkale'de antik şehirleri gezerek başlayan
misafirlerimiz, sonrasında İplik, Örgü, Boyahane,
Baskı ve Konfeksiyon işletmelerimizi gezdi.
Ayrıca Hürsan firmamızı da ziyaret eden misafirlerimiz
havlu ve bornozları yakından inceledi
İşletme turlarının ardından Deniz tekstil üretim süreçlerini
Pazarlama Müdürümüz Kiraz Can yaptığı sunum ile
misafirlere aktardı.

aralık

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Devam Ediyor
Deniz Tekstil Boyahanesi çalışanlarının iş sağlığı
ve güvenliği eğitimleri devam ediyor.
Yasal ve Hak ve Yükümlülükler, Risk Analizi,
Sağlığın Geliştirilmesi gibi konulardaki eğitimleri
İşyeri Hekimi Bülent Bilgi. ve Kalite Güvence Müdürü
Selçuk Aksarı veriyor.

Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği
Bölümü Öğrencileri İşletmelerimizi Ziyaret Etti
Tekstil Mühendisliği Bölümünde okuyan
27 öğrenci iplik, örgü, boyahane ve
konfeksiyon işletmelerimizi ziyaret ederek
üretim süreçlerini yakından inceleme
fırsatı buldu.

Deniz'den
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İçimizden biri
Recep ARMAĞAN / Kumaş Boyama Kalite Kontrol Şefi

Doğum Yeri/Tarihi: Denizli 14/01/1988
Medeni Hali: Bekar
Askerlik Durumu: Yaptı
Eğitim: Üniversite Mezunu
Yabancı Dil: İngilizce
İş Tecrübesi: 4 yıl

En sevdiği
Renk: Mavi ve tonları
Müzik Türü: Pop
Yemek: İskender Kebap
İçecek: Kola - Ayran
Hobileri: Masa Tenisi Oynamak - Kitap Okumak
Fobileri: Yok

En son
Okuduğu Kitap: Gizli Anların Yolcusu - Ayşe KULİN
İzlediği Film: Yarının Sınırında - 2014

En çok görmek istediği yer
Mısır Piramitleri

Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Alışveriş Merkezleri
Tuttuğu Takım: Galatasaray
Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Kimyagerlik
Neden Tekstil: İnsanoğlunun yeme, barınma gibi en önemli ihtiyaçlarından olduğu için
Neden Denizli: Huzur ve sakinlik anlamında yaşanılası bir şehir
Neden Deniz Tekstil: Sektöründe ve şehrinde öncü, diğer firmalara örnek olduğu için
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Aramıza Katılanlar
Murat Kardeş, Mutlu Arpacı, Mehmet Ali Taşkesen, Kadir Kadak, Hasan Çetinkaya

Aramızdan Ayrılanlar
Murat Göktaş, Bünyamin Gülbahar, Eşiref Çarman

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

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Meral Gürbüz: Zeynep Nilda 25.05.2015 Tuğba Salmal: Leyla 29.09.2015 Güneş Berber: Berk Ata 29.08.2015
Ahmet Kılıç: Yurdagül 31.10.2015
Çocuğu olan çalışanlarımızı tebrik ederiz..

Evlenen Çalışanlarımız
Şahin Akan 05.11.2015, Ümmü İriş 18.10.2015, Mesut Güdücü 18.10.2015, Nursen Kırık 08.11.2015

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.
Adı-Soyadı

Görevi

Mehmet Durgut
Mehmet Öğel
Kazım Yavuz
Hatice Çakın
Şahin San
Engin Uzun
Duygu Mercan
Abbaz Ersoy
Ayşe Gürsoy
Emrah Tuna
Coşkun Bilir
Süleyman Çoltu
Erdoğan Malkoç
Erkan Tepeli
Fadime Sürücü
Tufan Eliuz
Abdül Halim Kahya
Recep Armağan
Süleyman Akyol
Emrah Kertik
Ahmet Mertoğlu
Ali Biçer
Tezcan Esgin
Reyhan Tokmak
Coşkun Yılmaz
Mehmet Ali Taşkesen
Doğan Sağdıç
Yusuf Menekşe
Gökhan Avan
Taner Irtam
Bayram Gök
Adile Karcı
Ercan Akyol
Meral Gürbüz
Erdal Aydınalın
Yusuf Çelen

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

Doğum Tarihi
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
1 Ocak
2 Ocak
3 Ocak
3 Ocak
5 Ocak
5 Ocak
6 Ocak
10 Ocak
10 Ocak
11 Ocak
14 Ocak
15 Ocak
18 Ocak
20 Ocak
23 Ocak
24 Ocak
24 Ocak
25 Ocak
28 Ocak
1 Şubat
1 Şubat
2 Şubat
3 Şubat
6 Şubat
10 Şubat
12 Şubat
14 Şubat
15 Şubat
15 Şubat

Adı-Soyadı

Görevi

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

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

Doğum Tarihi
15 Şubat
17 Şubat
20 Şubat
20 Şubat
26 Şubat
1 Mart
1 Mart
1 Mart
1 Mart
1 Mart
2 Mart
5 Mart
8 Mart
10 Mart
10 Mart
11 Mart
12 Mart
15 Mart
18 Mart
19 Mart
21 Mart
23 Mart
26 Mart
28 Mart
29 Mart
29 Mart
1 Nisan
1 Nisan
5 Nisan
6 Nisan
9 Nisan
11 Nisan
16 Nisan
20 Nisan
23 Nisan
27 Nisan

Deniz'den Sayı:35
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Kültür-Sanat

M Ü Z İ K
Koray Avcı / Aşk İle
Koray Avcı, uzun yıllardır gerek yurtiçinde gerekse
yurtdışında, sokakta ve performans mekanlarında
konserler verdi. Güçlü ve samimi yorumu ile
geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Sanatçı şimdi ise bir süredir çalışmalarını
sürdürdüğü "AŞK İLE" isimli ilk solo albümü ile
müzikseverlerle buluşuyor.
Albümde Neşet Ertaş, Mazlum Çimen,
Saki Çimen, Soner Akalın, Zeliha Sıkık,
Feyzullah Eti gibi önemli isimlerin eserlerinin
yanı sıra söz ve müziği Koray Avcı'ya ait olan
şarkılarda yer almakta.
Albüm İçeriği
1.Sessiz Kadın
2.Didim
3.Hasret
4.Sen
5.Dertliyim Bu Gece
6.Neriman
7.Karşıya Çifte Çamlar
8.Orapa (Kara Sevda)
9.Pirlere Niyaz Ederiz
10.Aşkın Şarabı
11.Aşkın Beni Deleyledi
12.Gittin Gideli

K İ T A P
Harper Lee'den 55 yıl sonra
unutulmaz bir roman daha...
Amerikan edebiyatının başyapıtlarından biri olan,
Pulitzer ödüllü Bülbülü Öldürmek'in unutulmaz karakteri
Jean-Louise "Scout" Finch, 20 yıl sonra New York'tan
çocukluğunun geçtiği kasabaya, babası Atticus Finch'in
yanına, eve dönüyor. Çocukluğunda eşitlik, doğruluk ve
adalet kavramlarıyla kişiliğinin yapı taşlarını oluşturan
babası Atticus'un hayal kırıklığı yaratan değişimi, artık
26 yaşında genç bir kadın olan Scout'u derinden etkiliyor.
Harper Lee'nin bilge kaleminden çıkan ve daha
yayınlanmadan son yılların en büyük edebiyat olayı haline
gelen Tespih Ağacının Gölgesinde, bir tarihsel dönemi
güçlü ve gerçekçi çağrışımlarla aktarmakla birlikte,
güncelliğiyle de bir eserin kendi devrini aşabileceğinin
en nadide kanıtlarından biri...

Sayfa Sayısı: 240
Baskı Yılı: 2015
Yayınevi: Sel Yayıncılık
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F İ L M

The-Good-Dinosaur
Vizyon Tarihi: Ocak 2016

"Disney Pixar'dan İyi Bir Dinozor" şu soruyu soruyor:
Ya dünyayı sonsuza dek değiştiren o meteor
gezegeni tamamen ıskalasaydı ve dinozorların
soyu asla tükenmeseydi?
Pixar Animasyon Stüdyoları sizi Arlo isimli bir
Apatozorun sıra dışı bir arkadaş edindiği
dinozorlar dünyasında destansı bir yolculuğa
çıkartıyor. Arlo, zorlu ve gizemli arazide yolculuk
ederken korkularıyla yüzleşmenin gücünü
öğreniyor ve gerçekte neler yapabileceğini
keşfediyor. Yönetmenliği Peter Sohn ve
yapımcılığı Denise Ream (Arabalar 2)
tarafından yapılan “İyi Bir Dinozor”
Ocak 2016'da gösterime giriyor.

Yönetmen: Peter Sohn
Oyuncular: Raymond Ochoa,
Jeffrey Wright
Süre: 100 Dakika
Tür: Animasyon

Beyaz Sahn
e - Kınıklı
Cinemaksim212 32 62
um Forum
215 15 35 - Çamlık
Teraspark A
vş
374 10 00 ar

Gezi

KÜTAHYA

Deniz'den Sayı:35
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KÜTAHYA
Bu sayımızda tarihi ve kaplıcaları ile ünlü Kütahya'dayız.

Tarihçesi
Kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilememekle beraber, tarihi
MÖ 3000 yıllarına uzanmaktadır. Eski kaynaklara göre,
Kütahya'nın antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti
şeklinde geçmektedir. İl topraklarına yerleşen en eski halk
Friglerdir.
Uzun yıllar Anadolu Beylik ve Devletleri arasında el
değiştirdikten sonra 1428'de II. Yakub Bey'in vasiyetiyle
Kütahya ve tüm Germiyanoğulları toprakları nihai olarak
Osmanlılar'a geçti ve valiliğine de Umur Bey'in oğlu Osman
Çelebi tayin edildi.
Kütahya aynı zamanda Kurtuluş Savaşı sırasında yapılan
Dumlupınar Meydan Muharebesi ile de Cumhuriyet'in
kurulmasında önemli zaferlerden birine ev sahipliği yapmıştır.
Günümüzde özellikle porselen ve kaplıcaları ile anılan il kış
turizminde tercih edilen noktalardan biridir.
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Gezilecek Yerler
Kütahyada pek çok tarihi müze, camii ve kaplıca
bulunmaktadır. Burada belli başlı bir kaçına
değineceğiz.
Müzeler
Erken dönemden Cumhuriyet Dönemine, porselen
ve çini müzelerine kadar pek çok müze bulunan
Kütahya gezmek isteyenlere pek çok alternatif
sunuyor.
*Kütahya Arkeoloji Müzesi
*Çini Müzesi
*Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi
*Dumlupınar Atatürk Evi Müzesi
*Jeoloji Müzesi
*Evliya Çelebi Müzesi
*Kent Tarihi Müzesi
Camiler
*Kurşunlu Camii 1377'de, inşa edilen camide, kare
mekânı, Türk üçgenleriyle geçilen kubbe örter.
*İshak Fakih Camii (1433), kesme taş tuğla duvarları ve
gösterişli bir cephesi vardır. Taş mihrabın çevresini iki
renkli çinilerden bir sıra bitkisel bezemeli çini çevirir.
*Ulu Cami, Son devir Osmanlı mimarîsinin önemli ve
klasik ölçüye bağlı az rastlanan yapılarından biridir.
*Balıklı Camii, Balıklı Mahallesi'nde bulunan caminin
kapısı ve minare kaidesi üzerindeki kitabelerden
Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246)
döneminde Kütahya Fatihi olarak tanınan Hezar Dinari
tarafından 1237'de yaptırılmıştır.
Kaplıcalar
Simav’a kadar giderseniz Türkiye’nin en güzel
kaplıcalarından bazılarını ziyaret etme şansınız olur.
Bunun dışında Kütahya Ilıca, Gediz Ilıcasu, Tavşanlı Göbel,
Hisarcık Esire, Gediz Murat Dağı ve Kütahya Yoncalı gibi
çok sayıda kaplıca vardır.

Görmeden Dönmeyin!
Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Şehitlikler
Çini Müzesi
Saat Kulesi
Simav Kaplıcaları
Kütahya'ya özgü porselen ürünü satış noktaları

Ne Yenir?
Kütahya kendine özgü
yemekleri ile ilginç lezzetler
sunuyor. Sini mantısı, yoğurtlu
çevirme çorbası, cimcik,
ılıbada dolması, küp kebap,
mercimekli pilav, dolamber
böreği, haşhaşlı lokum ve
tosunum böreği ilk akla
gelenler.

Nasıl Gidilir?
Nasıl Gidilir?
Karayolu ile Kütahya Denizli arası 255 km.
İstanbul ve Eskişehir'e
giden otobüs
firmalarının bazı
seferleri buradan
geçmektedir.

Nerede Kalınır?
Kütahya ve çevre ilçelerinde pek çok ihtiyaca ve bütçeye yönelik
oteller bulunmakta. Gitmeden önce özellikle kaplıca otellerinin
internetten araştırılarak doluluk durumları kontrol edilmeli.
İyi bir planlama ile günübirlik seyahatte planlanabilir.

Deniz'den Sayı:35
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Başka Pencere

Sofra'dan Sofraya

Zeka Oyunu

Boyahane işletmemizde yemek hizmetini veren Sofra
Aşçısı Yıldıray Kara'dan yeni tarifimiz aşağıdaki gibi.

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

Bardaklar
Elimizde 3 bardak var.
Bunlardan biri 240 birim,
diğeri 110 birim ve
sonuncusu 50 birim
hacminde. 240 birimlik
bardak ağzına kadar su
ile dolu. ve bizim bu
sadece 3 bardağı kullanarak 120 birimlik su elde
etmemiz gerekiyor.
Kaç hamlede 120 birimlik su elde edebiliriz?

Geçen Sayının Cevabı
Geçen Sayının Sorusu ve Cevabı
2 ile 3 arasına öyle bir matematiksel sembol koyun ki,
elde edilecek sayı 2'den büyük, 3'ten küçük olsun.
2?3

KEŞKEK
Malzeme
Aşurelik Buğday 500 gr
Dana Eti 250 gr
Çiçek Yağı 250 gr
Tereyağı 100 gr
Tuz

Yapılışı
Buğdayları bir gün önceden ıslatalım.
Ertesi gün buğdayları yıkayıp su koyalım bir güzel
haşlayalım. Eti ayrı yerde haşlayıp keşkeğe ilave
edelim. Çiçek yağı ve tereyağını kızdırıp içine ilave
edelim. Blender ile güzel çırpıp üstüne kırmızı toz
biberli tereyağı döküp servis edelim.

Karikatür

Doğru cevap “,” işareti olacaktı. Bu durumda elde
edeceğimiz 2,3 sayısı 2'den büyük, 3'ten ise
küçüktür.
Doğru cevap veren arkadaşlarımızı kutlarız;
Nursen Kırık
Raziye Sak

O b j e k t i f e Ta k ı l a n

®

feel, what you wear...

