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Merhaba,
Yazın habercisi günlere uyanır olduk.
Kışın kasvetli havası ardından bahar güzel çiçeklerle,
sımsıcak güneşi ile geri geldi.
Yayın Kurulu
Selçuk Aksarı / Murat İlhan / İlker Aksu
Grafik Tasarım, Baskıya Hazırlık ve Basım
İdegrafik Ltd. Şti.
Katkıda Bulunanlar
Sektörden sayfasında Burçin Aydın,
Tekno / Sağlık sayfasında Adile Karcı

İşletmemiz açısından ise hızlı üretim temposu
durmaksızın devam ediyor. Yoğun siparişlerin yanında
makine revizyonları ile de verimlilik konusundaki
çalışmalarımız devam ediyor.
Bu dergi sizlere ulaştığında bir başka telaşın, Entegre
Yönetim Sistemi Belgelendirme Denetimleri telaşının içinde
olacağız. Bunun hemen ardından ise ISO 50001
belgelendirme süreci başlayacak.

Basım Tarihi
Mayıs 2016

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

Bahar ile beraber aklımız muhtemelen gezeceğimiz,
göreceğimiz yerlere kayacak. Buna rağmen iş güvenliği
ile ilgili tedbirleri kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor.
En ufak bir ihmal, sizin ve ailenizin geleceği için telafi
edilmez sonuçlar doğurabilir. Her ne olursa olsun iş
güvenliği bilinci ile çalışmalarımıza devam etmemiz önemli.

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

Gerek iş güvenliği gerek çevre, enerji ve kalite konularındaki
temel bilgilere makine başlarında bulunan "Bilgi Köşeleri"nden
ulaşabilirsiniz. Bu köşeler makineniz, işiniz ve sizinle ilgili
temel bilgilere ulaşabileceğiniz dokümanları içeriyor.
2015 yılında verdiğimiz eğitim anketlerinde paylaştığınız
bilgilerle eğitim süreçlerimizi daha etkin hale getirme
konusunda çalışmalar yapıyoruz. Beklentim 2016 yılındaki
genel eğitimlere katılım oranlarının bundan sonra artmasıdır.
Unutmayın, eğitimler sizlerin daha güvenli ve saplıklı
koşullarda yaşaması, bilinçli bir birey olmanız için,
sizler için düzenleniyor.
Gelecek sayıda görüşünceye dek sevgi ve sağlıkla kalın.

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

Selçuk Aksarı

Güncel

RAMAZAN AYINDA BESLENME
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Ramazan Ayında Beslenme
Oruç tutarken zorlanmamak, sağlığımızı korumak için
dikkat etmemiz gereken temel beslenme konularını işliyoruz.
Düzenli beslenme fiziksel sağlığımızı koruduğu kadar, şeker düşmesine bağlı asabiyeti de
engelleyecektir. Böylelikle özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkan asabiyet ve halsizlik gibi
sorunları da önleyecektir.
Bu yıl Ramazan ayının sıcak yaz günlerine rastlaması nedeni
ile oruç tutanların sağlıklarına daha fazla önem vermeleri, iftar
ve sahur menüleri konusunda daha dikkatli olmaları
gerekmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı
artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya
çalışmaktadır. Sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte
yeterince sıvı alınmazsa su ve mineral kaybı sonucu, bayılma
hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri
yaşanabilmektedir.
Su yaşamamız için elzemdir. Vücuttaki su oranın yeterli
düzeyde tutulması hayati önem taşıdığından vücuttan
kaybolan miktarda suyun mutlaka alınması zorunludur. Günde
ortalama en az 2- 2,5 litre (12-14 su bardağı) su içmeye,
bununla birlikte Ramazan ayında sıvı ihtiyacını da karşılayacak
ayran, taze sıkılmış meyve suları, soda, sebze suları vd. sık sık
tüketmeye özen gösterilmelidir. Çok sıcak havalarda aşırı
beden hareketi yapılması durumunda vücuttan su ve tuz
kaybı daha da artar. Bu gibi durumlarda tuzlu ayran içilmesi
önerilir. Çocuklar sıvı-elektrolit dengesine daha duyarlı
oldukları için çok daha dikkatli ve tedbirli davranılmalıdır.
Çocuklar su ihtiyaçlarını fark etmeyecekleri ve ifade
edemeyecekleri için sık sık kaynatılmış ve soğutulmuş su
içirmekte fayda vardır.
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Yeterli ve dengeli beslenmenin ramazan ayında da
sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az
üç öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir.
Sahura kalkılmaması yada sahurda sadece su içilmesinin zararlı
olduğu unutulmamalıdır. Çünkü bu beslenme tarzı yaklaşık 1516 saat olan açlığı, ortalama 20 saate çıkarmaktadır. Bu da açlık
kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı
olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır.
Bu durumun aksine eğer sahur öğünü, ağır yemeklerden
oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa
dönüşme hızı ve kilo alma riski artmaktadır. Bu nedenle sahura
mutlaka kalkılmalı ve sahur yemeğinde süt, yoğurt, peynir,
yumurta gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da
çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih
edilmelidir. Ancak gün içerisinde aşırı acıkma problemi olanların
midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru
fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri tüketmesi;
aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalardan uzak
durulması uygundur.
Ramazan'ın yemek kültürü açısından en bilinen özelliği iftar
sofralarındaki çeşitlilik ve bolluktur. İftar sofralarında bir insana
yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan
şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin
tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi
de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir.
Beyin doyma emrini yemekten 15-20 dakika sonra verir. Çok hızlı
yemek yendiğinde bu süre zarfında yüksek miktarda, enerjisi
yüksek besinler yenilebilir ve bu durum ilerleyen günlerde kilo
alımına da zemin hazırlar.
Besin zehirlenmeleri özellikle yaz aylarında artmaktadır.
Çoğunlukla hafif seyirli ve kısa süreli olmalarına karşın,
zehirlenmeye yol açan besin cinsi ve kişiyle ilgili bazı faktörler
besin zehirlenmelerinin zaman zaman daha ağır seyretmesine
hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir. Özellikle yaz
aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden
kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler (et, yumurta,
süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve
pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.
Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve
çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde ellerin
iyice yıkanması ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice
yıkamak çok önemli olup, ishali olanlar en yakın sağlık
kuruluşuna başvurmalıdır.
Ayrıca; zorunlu olmadıkça, güneş sıcaklığının en belirgin olduğu
11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır. Çocuklar,
yaşlılar, kalp ve şeker gibi kronik hastalığı olanların buna özellikle
dikkat etmeleri gerekir.

Oruç Tutanlar İçin Diğer Beslenme Önerileri:
1. Ramazan ayı süresince yeterli ve dengeli beslenmeye özen
gösterilmelidir.
2. Ramazan ayında öğünler; sahur ve iftarda iki ana öğün ile,
iftardan sonra 1-1.5 saat arayla olacak şekilde iki ara öğün
şeklinde düzenlenmelidir.
3. Oruç tutanların mutlaka sahur yapmaları sağlığın korunması
açısından önemlidir. Kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve
suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.
4. Susama hissi duyulmasa bile iftar ve sahur arasında sık sık su
içilmelidir.

5. İftara peynir, domates, zeytin gibi kahvaltılıklar veya çorba gibi
hafif yemeklerle başlanılması, 10-15 dakika sonra az yağlı et
yemeği, sebze yemeği veya salatayla devam edilmesi uygundur.
Yine enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde
yükselten besinler (beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik
indeksi yüksek olan gıdalar yerine bulgur pilavı, kepekli ekmek
veya kepekli makarna gibi posalı besinler) tercih edilmelidir.
6. İftarda aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine; sütlü tatlılar (sütlaç,
güllaç, muhallebi vb.) veya meyve tatlıları tercih edilmelidir.
7. Yemekleri hızlı yemekten kaçınmalı, yavaş yavaş ve iyice
çiğneyerek yenilmelidir.
8. Tek seferde büyük porsiyonlar yerine, iftardan sonra birer saat
ara ile her seferinde azar azar küçük porsiyonlar şeklinde
beslenilmelidir.
9. İftar yemeğinden hemen sonra televizyon veya bilgisayar
karşısına geçmek, koltukta dinlenmek yerine biraz hareket
etmek, kısa mesafeli yürüyüşler yapmak sindirime yardımcı
olması açısından yararlı olmaktadır.
10. Ramazan ayında yemeklerin pişirme yöntemleri de çok
önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler
tercih edilmeli, kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden
uzak durulmalıdır.
11. Beslenme düzenindeki değişikliklere bağlı olarak
oluşabilecek kabızlığı önlemek için, yemeklerde lif oranı yüksek
gıdalar (kurubaklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) ve ara
öğünlerde de taze ve kuru meyveler, ceviz, fındık, badem gibi
kuru yemişler tercih edilmelidir.

Sektörden

ANTİ DAMPİNG

Deniz'den Sayı:36
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Tekstil Sektörü Anti
Damping Uygulamaları
18 Ekim 2014 yılında Ekonomi Bakanlığı tarafından başlatılan
damping soruşturması kapsamında Amerikan pamuğuna % 3
oranında anti-damping vergisi getirildi. 17 Nisan 2016'da
yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe giren koruma önlemi için
tekstil sanayicileri tepkili.
Türkiye, en eski ve en köklü sanayi kolu olan tekstil sektörü

sayesinde global pazarın önemli oyunculardan biri. Dünya'nın
en büyük pazarlarından biri olan AB pazarında, tekstil
konusunda Çin'den sonra ikinci büyük tedarikçi.
Denizli'de, 50.000 kişiye yakın istihdam yaratan ve 1,5 Milyar
Dolar'a varan ihracat gerçekleştiren tekstil sektörünün
temsilcileri, sektörün desteklenmemesinden şikayetçi.

Dünyada ve Ülkemizde Pamuk Üretimi
Ülkemiz iklim ve toprak yapısı itibari ile hektar başına üretim açısından,
Dünyanın en verimli altıncı pamuk üreticisidir.
Dünya pamuk üretiminde 8. sırada olan ülkemizde, 1980'li yılların
sonundan 1990'lı yılların sonuna dek sürekli artan pamuk üretimi 2000
yılından sonra azalma eğilimine girmiştir. Sadece pamuk fiyatının
artma eğilimine girdiği dönemlerde çiftçiler tekrar pamuk ekimine
yönelmektedir.

2015-2016 dönemi pamuk hasadının 812 bin ton seviyesinde
olması beklenmektedir. bu miktar ülkemiz ihtiyacının yaklaşık yarısını
karşılamaktadır. Bu tablo ise ülkemizin Dünya çapındaki 5. büyük
pamuk ithalatçısı olmasını da ortaya çıkarmaktadır.
Dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı, 1955 bin ton ithalat rakamı ile
Çin'dir. (Çin aynı zamanda 5274 bin ton ile en büyük pamuk üreticisi
konumundadır.)
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Amerikan pamuğuna konulması düşünülen vergi ile ilgili 2
senedir lobi faaliyetlerini sürdüren Denizli Sanayi Odası'nın tüm
çalışmalarına rağmen, sektörün çoğunluğu tarafından kullanılan
pamuk türüne getirilen bu vergi, sektöre darbe vurulduğu
yönünde yorumlanıyor.

Denizlide Pamuk Üretimi Ne Durumda?

Keçeci: “Öncelikle Pamuk Üretimine Odaklanılmalıydı”
2 senedir konuyu iletmedikleri mercii kalmadığını belirten Denizli
Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “1,5 milyon ton pamuk
tüketimi olan Türk tekstil sektörü yıllık 900 bin ton ithalatıyla
dünyanın önde gelen pamuk ithalatçılarından birisidir. Yeterli
üretim kapasitesi oluşmadan uygulamaya konulan önlemler,
tekstil sektörünü ve konfeksiyon üretimini dolayısıyla ihracat ve
istihdamı olumsuz şekilde etkileyecektir.

Son 4 ayda yaşanan gelişmelerle maliyetleri ciddi oranda artan
sektör için ilave maliyetlerin getirilmesi, sektör için büyük bir
tehdit olarak görülüyor. Gerek pamuğa getirilen ek verginin
gerekse ipliğe getirilmesi düşünülen ek verginin Türk üreticilere
herhangi bir katkı sağlamayacağını belirten Keçeci, “Pamuk
ürününün tekstil sektörü açısından en önemli girdi olması
nedeniyle pamuk üretiminin desteklenmesi, pamuğun stratejik
ürün kapsamına alınarak ülkemizde üretiminin artırılması
gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle Odamızın da uzun zamandır
savunduğu görüş, pamuğun stratejik ürün ilan edilerek pamuk
ekimine destek verilmesi ve bu sayede uzun vadede gerek
pamuk gerekse pamuk ipliği ithalatının azaltılması ve hatta
sıfırlanmasıdır.” dedi.

Yerli üretim dalını desteklemek adına uygulanmak istenen söz
konusu önlemlerden önce pamuk üretimini ve kalitesini artıracak
önlemler yürürlüğe konulmalıydı.” dedi.

Anti Damping nedir?

2013 rakamlarına göre, Denizli Ege Bölgesinde pamuk üretiminde
Aydın ve İzmir'in ardından 3. Sırada.
Ege Bölgesi ülkemiz pamuk üretiminin ise yaklaşık beşte birini
karşılamaktadır.

Normal koşullarda, anti damping ithal edilen ürünlere ek vergi
konarak iç piyasada üretilen ürünlerin tercih edilmesini sağlamaktır.
Bazı durumlarda dış ticaret açığının kapatılması için tüketimin
azaltılması amacıyla da ithal ürünlere anti damping vergisi uygulanır.
(örneğin ülkemizde elektronik ürünlerde, bazı ithal mobilya
ürünlerinde ek vergiler ile fiyat yüksek tutulmakta, tüketim
önlenmektedir.)
Damping ise, ürün fiyatının gerek satıcı gerekse vergi koyucular
tarafından düşük tutulması şeklinde özetlenebilir.
Sırada Pamuk İpliği mi Var?
Aralık ayından bu yana sektörün problemlerinin görüşüldüğü
meclis toplantıları yaptıklarını belirten Keçeci, “Her toplantıda
tekstil sektörünün yeni bir sorununu masaya yatırıyoruz. Birine
çözüm bulamadan başka bir sorun karşımıza çıkıyor. Yılbaşında
asgari ücrete getirilen zamla, emek yoğun bir sektör olan
tekstilde maliyetler ciddi oranda artmıştı. İstihdam maliyetleri
oldukça ağır olan sektörün hammadde maliyetlerinin artması,
sektörün rekabet gücünü de zayıflatacaktır.
Ayrıca kulağımıza pamuk ipliğine de ek vergi koyulmasına
yönelik çalışmalar yapıldığına dair duyumlar geliyor. Umarım
kendi üretimimizi desteklemeden pamuk ipliğine de ek vergi
getirilmesi gündeme gelmez.” şeklinde konuştu.

Pamuk Stratejik Ürün İlan Edilmeli
Tekstil sektörü Türkiye'nin ihracat ve istihdam bakımından en
önemli sektörlerinden biri. Yan sanayileri ile birlikte 2 milyon
kişinin istihdam edildiği, tamamen milli sermaye ile oluşturulan
sektörün temsilcileri, uluslararası pazarda rekabet güçlerini geri
kazanmak için destek bekliyor.

Laboratuarımız H&M Onaylı
H&M tarafından aşağıdaki testler kapsamında onay
aldık.
-Yıkama testi-boyutsal değişim, kuru sürtünme
haslığı, dönme, genel görünüm, renk yıkama haslığı,
çapraz kirletme içerir
-Su ve ter haslığı
-pH test
-Boncuklanma
-Lab-dip renk çalışması
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Teknoloji-Sağlık

TANSİYON

Tansiyon
Tansiyon
Tansiyon
Tansiyon
Tansiyon
Hipertansiyon yani yüksek tansiyon, kan dolaşımı için
damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden fazla
olmasıdır. Yüksek tansiyon ülkemizde her üç kişiden birinde
görülen önemli bir sağlık sorunudur. Tedavi edilmediğinde; kalp
yetmezliği, kalp büyümesi, damarlarda daralma, felç, böbrek
yetmezliği ve körlük gibi ciddi sorunlara neden olur; bu nedenle
mutlaka erken dönemde teşhis edilmelidir. Tansiyonunuz,
180/110 mmHg gibi çok yüksek düzeye erişmediği sürece kolay
kolay herhangi bir belirti vermez. Yüksek tansiyonun en sık
rastlanan belirtileri; baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak
çınlaması, nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları ve
düzensiz kalp atışlarıdır. Yüksek tansiyon teşhisi koymak için kan
basıncı ölçülürken; sistolik (büyük tansiyon, normali =120 mm
Hg), diastolik (küçük tansiyon, normali =80 mm Hg) olmak üzere
iki değere bakılır. Yüksek tansiyon tanısı için bu değerlerden
birinin yüksek olması yeterlidir. Arteriyel Sistolik, kalp kasıldığında
kalbten damarlara doğru atılan kanın damar duvarında yaptığı
basınçken, Diastolik değer kalp gevşediğinde hala damar
duvarında mevcut olan basınçtır. Hem küçük hem de büyük
tansiyonun normalden yüksek olması hipertansiyondur.

Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon) belirtileri
Yüksek tansiyon, 180/110 mmHg gibi çok yüksek düzeye
erişmediği sürece normalde herhangi bir belirti vermez.
Tansiyonunuzun çok yükselmesi halinde görülen belirtiler
arasında baş dönmesi, baş ağrısı, kalp ağrısı, kulak çınlaması, nefes
darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları ve düzensiz kalp
atışları sayılabilir. Yüksek tansiyon normalde herhangi bir belirti
vermediğinden, düzenli olarak tansiyonunuzu kontrol ettirmeniz
önemlidir. Bunun nedeni yüksek tansiyonun vücudunuza siz
farkına varmadan zarar verebilmesidir.

Yüksek tansiyonun vücuda verdiği zararlar
Yüksek tansiyonun en çok etkilediği organlar; kalp, beyin,
böbrekler, büyük atardamarlar ve gözlerdir. Hipertansiyon bu
organları etkileyerek uzun süre içerisinde kalıcı sakatlıklara ve
ölümlere yol açabilir. Tansiyon yüksekliği kalbin iş yükünü artırır ve
atar damarlarda geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol

açar. Zaman içerisinde özellikle atar damarlarda harabiyet
oluşur. Kalp, böbrek, göz ve beyin damarları bu yüksek basınca
uzun yıllar boyunca sessizce direnebilir. Bu nedenle kan
basıncındaki yükselmenin yarattığı harabiyeti fark etmek zordur.
Ancak bu hastalara zarar vermediği anlamına gelmez.
Hipertansiyonun vücuda verdiği başlıca zararları şu şekilde
sıralayabiliriz.
• Kalp yetmezliği, kalp büyümesi, kalbi besleyen damarlarda
daralma (koroner arter darlığı), kalbi besleyen damarlarda
tıkanma (kalp krizi)
• Beyin kanaması, felç, beyin damarlarında daralma ve tıkanma
• Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarında bozulma
• Görme azalması ve körlük
• Büyük atardamarlarda genişleme, bu genişlemelerin
yırtılması, bu damarlarda tıkanma. Bunların sonucu, kangren
veya ani kanamalara bağlı ölüm gelişir.
• Felç
• Boyun ve bacak damarlarında tıkanma,
Bu tür sağlık problemleriyle karşılaşmak istemiyorsanız ve aşağıdaki
başlıklardan en az biri, size uyuyorsa tansiyonunuzu ayda bir ölçerek
çıkan değerleri düzenli olarak kaydetmenizi öneriyoruz.
• Ailenizde yüksek tansiyon varsa,
• Yaşınız 40'ın üzerindeyse,
• Şişmansanız,
• Sigara içiyorsanız,
• Şeker hastası iseniz ve ailenizde şeker hastası varsa,
• Gebe iseniz,

Yüksek tansiyonun nedenleri nelerdir?
Tansiyonun yükselmesinde iki önemli etken vardır. Bunlardan bir
tanesi, “genetik faktörler”. Bir diğeri de “çevresel” dediğimiz
faktörlerdir. Bazı genetik hastalıklarda olduğu gibi, belirli bir
kromozomun genindeki, bozukluğun hipertansiyona neden
olduğu bulunmamış olsada birçok genin hipertansiyona sebep
olacağı bilindiği için bu duruma poligenik deniliyor ve henüz bu
konu aydınlığa kavuşmuş değil. Ama şunu biliyoruz: Eğer birinci
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derece akrabanızda, yani annenizde, babanızda ve
kardeşlerinizde hipertansiyon varsa, sizde de olma ihtimali çok
yüksek.

Tansiyon Hastası Nelere Dikkat Etmeli?
Çevresel faktörler; Stresli hayat, beslenme tarzımız, kilolarımız ve
bazı alışkanlıklarımız hipertansiyonun ortaya çıkmasında yardımcı
oluyor. Çevresel faktörlerde en önemli etken ise tükettiğimiz
besinlerdir.
Hastaların % 90-95'inde yüksek tansiyona neden olabilecek altta
yatan başka bir hastalık yoktur. Bunlara primer (birincil)
hipertansiyon denir. Geri kalan % 5-10 hastada yüksek tansiyon
bir nedene ya da hastalığa ikincil olarak ortaya çıkmıştır. Buna da
sekonder (ikincil) hipertansiyon adı verilir.

Çay ve kahve: Çay ve kahvede bulunan kafeinin tansiyonu
yükselttiği artık bilinen bir gerçek ama burada tüketim miktarınız
önemli, eğer 3 fincan koyu kahve veya 6-7 bardak koyu çay
içmişseniz tansiyon da yükselecektir.
• Kolalı içecekler: İçeriğinde bulunan hem yüksek oranda şeker
hem de meyankökünden dolayı vücutta sodyumun tutulmasına
neden olabilmekte ve bu nedenle tansiyonu yükseltmektedir.
• Margarin ve tereyağı: Margarin ve tereyağının direk tansiyonu
yükseltici bir etkisi yoktur ama çalışmalar gösteriyor ki doymuş
yağ oranı yüksek olan bu yağlar yerine sıvı yağ tüketenlerde
hipertansiyonun daha düşük seviyede olduğu gözlenmiştir. Bu
da bize yemekleri mümkün olduğu kadar sıvı yağla yapmamız
gerektiğini bir kez daha göstermektedir.
• Alkol: Hipertansiyonunuz var ve düzenli alkol tüketiyorsanız bu
alışkanlığınızdan da yavaş yavaş uzaklaşmanızda fayda var.

Hipertansiyon (yüksek tansiyon) kimlerde daha sık
görülür ?
Yaş arttıkça hipertansiyonun kadında ve erkekte görülme ihtimali
artar. Kadınlarda menopozdan sonra daha fazla görülür. Fakat
orta yaşlı kişilerde; erkeklerde görülme sıklığı daha fazladır.
Genetik faktörler de hipertansiyon oluşumunda etkilidir. Bunların
dışında kilolu kişilerde, sigara ve alkol kullananlarda, hareketsiz
kişilerde, bazı ilaçları kullananlarda görülme ihtimali yüksektir.

En sık rastlanan ikincil hipertansiyon nedenleri şunlardır:
• Çok tuzlu gıdaların tüketilmesi (özellikle tuza hassas kişilerde)
• Aortun kalpten çıktığı bölgedeki darlık
• Kafa içi basıncının yüksek olması
• Böbrek hastalıkları
• Böbreküstü bezinin iç kısmının (medulla) tümörü
(feokromositom)
• Böbrek damarlarının daralması
• Doğuştan büyük atar damarın (aortun) bir bölümünün dar
olması (aort koarktasyonu)
• Böbrek dokusu ve böbrek atardamarlarında yerleşen
hastalıklar (akut ve kronik böbrek iltihabı, poli-kistik böbrek),
Tiroid bezi hastalıkları (Hipertiroidi, hipotiroidi)
Bu problemlerin çoğu girişimsel yöntemlerle
veya ilaç tedavisi ile çözümlenebilir.
Örneğin, böbrek damarlarına giden
atar damardaki darlık, balonla açılabilir veya
cerrahi olarak düzeltilebilir. Hipertiroidi ya da
hipotiroidi ilaç tedavisiyle ortadan kaldırılabilir.
Bu nedenle, özellikle kan basıncı yüksekliği
ilk olarak tesbit edildiğinde hekimler detaylı
bir öykü ve fizik muayene sonrasında bazı
laboratuvar tetkikleri isterler. Bazen de özel
testlere gerek duyabilirler.

Hangi besinler tansiyonunuzun yükselmesine neden
olur ?
• Tuz ve tuzlu besinler: Yapılan çalışmalar gösteriyor ki
ihtiyacımızın en az 10 katı kadar fazla tuz kullanmaktayız.
Hipertansiyonlu kişilerin yemeklerine tuz ilave etmemeleri ve tuzlu
yiyeceklerden kaçınmaları gerekir. Yemekleri tatlandırmak için
baharatlar en uygun seçim olacaktır.
•Şeker ve şekerli besinler: Tüketim miktarına bağlı olarak
tansiyonu yükseltip kalp hastalıklarını da tetikleyebilmektedir.

Tansiyon yüksekliği olan bütün hastalara yaşam tarzı ile ilgili
değişiklikler önerilmektedir.
• Kişi sağlıklı olduğu kiloyu bilmeli ve o kiloda kalmalıdır. Vücut
kütle indeksiniz (vücut ağırlığı/boy²) 25 kg/m²'nin üzerinde ise
kilo vermeniz gerekir (Vücut kütle indeksi, kilogram cinsinden
vücut ağırlığının, metre cinsinden boyun karesine bölünmesi ile
hesaplanır).
• Tuz tüketimi kısıtlanmalıdır.
• Alkol tüketiminden kaçınılmalıdır.
• Meyve ve sebze tüketimi artırılmalı, doymuş ve total yağ
tüketimi azaltılmalıdır.
• İlaçlar düzenli alınmalıdır.
• Sigaradan kullanımına son verilmelidir.
• Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapılmalıdır.
Sadece yaşam tarzı önlemleriyle takip edilen hiper-tansif
hastalarda uzun dönemde uyum düşük olduğundan, bu
hastalar da zamanla ilaç tedavisine başlamak gerekebilir.

Düşük Tansiyon
Düşük tansiyonun (hipotansiyon) tarifi kan basıncının
90/60 mm Hg'nın altında olması diye kabul edilse de
aslında hipertansiyonun aksine hipotansiyon için belirli
bir rakam söylemek zordur. Hipotansiyonun en doğru
tarifi; kan basıncının yaşamsal öneme sahip olan
organların normal çalışması için gerekenden daha az
olmasıdır. Bu durum beyin kan akımını da etkileyeceği
için; baş dönmesi, göz kararması, halsizlik, terleme,
cildin soluk, soğuk ve nemli olması, bayılacakmış gibi
olma veya bayılma gibi beyin kan basıncının düşmesine
bağlı şikayet ve bulgular ortaya çıkar.
Eğer bu tip şikayetler varsa doktorunuza danışınız.

Deniz'den Sayı:36
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Bilgisayar Dünyası

TEKNOLOJİK

24 İnçlik Ekran
Cebinize Sığacak

Hazırlayan: Mehmet Baylav

İngiltere'de Hava
Durumu İçin Kuş
Konduruyorlar
İngiltere'de hava kirliliğini, fıtı fıtı sırt çantalı
güvercinler ölçüyor.

SPUD'ın portatif monitörü, açılınca 24 inç oluyor, kapanınca
cebinize sığıyor. Cep Herkül'ü, mini monster, Pokemon, artık ne
derseniz.
İngiltere'de hava kalitesini ölçen Plume Labs adlı bir
firma, sırtına alıcılarla dolu mini mini çantalar taktığı mini
mini güvercinlerle deneysel bir çalışma yapıyor.

SPUD, kapalıyken bir 5,6,x14,2x19 cm boyutlarında, yani ceket
cebine girer. Ağırlığı da 680 gram. Bir şemsiye gibi açılan
cihaz, açılmış haliyle 24 inçlik bir ekrana dönüşüyor. Üstelik
kablosuz olarak veri alabiliyor veya HDMI bağlantısı da var.
Artık daha neler!
SPUD'un cebinizden çıkıp ekran haline dönüşmesi yaklaşık bir
saniye sürüyor. Pazardan aldığımız otomatik şemsiye o kadar
zamanda açılmıyor!
SPUD'ın ekranı, söylendiğine göre, sıradan bir LCD ekrandan
daha iyi kontrast ve netlik veren özel bir vinilden imal edilmiş.
Şimdilik çözünürlüğü 1280x720 ama ileriki modellerde bu oran
yükseltilecek.
Peki SPUD'a nasıl sahip olacağız? Yakında açılacak Kickstarter
kampanyası ile. Ayrıca Google da proje ile ilgileniyormuş. Fiyatı
da 300 dolar ayarında olacakmış.

Normalde bu ölçümler helikopterlerdir, drone'dur gibi
araçlarla yapılıyor. Bu da krililiğe daha da kirlilik katmak
demek olduğu gibi ayrıca epey masraflı. Güvercinler ise
bir avuç darıya okeyler. Çevreyi kirletmekle ilgili tek
sıkıntıları da kafaya kafaya bıraktıkları!
Aynı anda salınan on güvercin, şehrin üzerinde gezip
yuvalarına geri dönüyor ve bilim adamları küçük sırt
çantalarının okuduğu verileri inceliyor.
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Ayda 5 Kilo
Her
Taraf
Verdiren
Çamaşır Makinesi! Yüz Değiştirme
Olacak

Spor yapmaya bir türlü vakit bulamayan biz ev
hanımları için daha iyi bir icat olamazdı
herhalde!

Facebook, yüz değiştirme uygulaması
Masquerade'ı satın aldı. Bu da demektir ki
yakında kimin yüzü kimin yüzünde belli
olmayacak!

Bakmayın başlıkta bu kadar iddialı konuştuğumuza. Tabii
ki öyle bir garantisi yok ürünün ama istemek başarmanın
yarısıdır, bilirsiniz.
Genellikle ev hanımları olarak spor yapmak istiyoruz ve ev
işlerinden buna bir türlü fırsat bulamıyoruz.
Çin'deki tasarım öğrencileri bizim bu derdimize çare
olacak süper bir alet geliştirmişler: The BiWa. (Yani The
Washing Bike)
Yani artık "of spora gitmek istiyorum ama neredeeeee..."
ağlamalarına son!
Bu bisiklet hem bizlere spor yaptırıyor, hem elektrikten
tasarruf sağlıyor hem de çamaşırlarımızı yıkıyor. Üstelik
sadece kadınlar kullanacak diye bir şey de yok, neden
beyler de kullanmasın ki? Memleket spora gitmeye
üşenen beylerle de dolu.
Bisikletin ön tekerinin olduğu kısımda eski usul bir
çamaşır makinesi tamburu bulunuyor.
Makine henüz tasarım aşamasında. Yani 'hemen satın
alayım' gibi bir şey diyemezsiniz ama üretilmesi uzun yıllar
sürmez diye düşünüyoruz.

Son zamanlarda mutlaka sosyal medyadaki yüz
değiştirme fotoğrafları ve videolarına rastlamışsınızdır.
Zombi salgını gibi yayılan bu delilikte ya iki kişi yüz
değiştiriyor ya da bir kişi yüzünü ünlü bir yüzle
değiştiriyor.
İki kişinin yüz değiştirdiği uygulama, Snapchat'ın
Lenses uygulamasında bir filtre. Yüzünü Leonardo
DiCaprio ile Iron Man ile maymunlar ile filan değiştirip
kötü şakalı videolar çekenler ise Masquerade
kullanıyor.
Facebook, Masquerade'i ayrı bir uygulama olarak
koruyacak ancak bu özellik bir süre sonra Messenger'a
yeni bir fonksiyon olarak eklenebilir.

İSİG

KORUYUCU DONANIM

Deniz'den Sayı:36
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Tehlikeler ve risklerden korunmak için en basit ve kolay uygulanabilir yöntemlerden biri
Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımıdır.
KKD tehlike ve riske karşı son çare olarak kullanılır.
Bu nedenle KKD kullanımı gereken durumlarda
mutlaka düzgün şekilde takılmış olmalıdır.
Yapılan işin basit olması, kısa sürecek olması, hep
yaptığınız iş olması KKD kullanmamak için bir
bahane olamaz. Çünkü tehlikenin ne zaman ne
şekilde ortaya çıkacağı kestirilemez.
Bu nedenle mutlak surette KKD kullanım talimatı
verilmiş işlerde, noktalarda KKD kullanılmalıdır.
İşletmemizde yaygın şekilde kullandığımız bazı
KKD'ler ve işlevleri aşağıdaki gibidir.

Göz Koruyucular
Göze zarar verme ihtimali olan tehlikelere karşı farklı
tipte olanları kullanılır.
Kimyasal sıçramasına karşı kimyasal bulunan
alanlarda kimyasal gözlüğü, çapak vb. sert cisim
sıçramalarına karşı koruyucu gözlük, kaynak ışığına
karşı koruyucu gözlük tipi şekilleri bulunur.

Kulak Koruyucular
Gürültüye bağlı işitme kaybının oluşmaması için
gürültülü ortamlarda kullanılır.

El Koruyucular
Çalışma sırasında ellerimiz türlü tehlikelerle karşılaşır.
Bunlar karşısında ellerimizi korumak için farklı
özelliklerde eldivenler kullanırız.
Kimyasalla çalışırken kimyasal eldivenleri kullanılır.
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Bu eldivenler özelliklerine bağlı olarak çeşitli özellikteki
kimyasallara karşı koruma sağlar.

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.

Sıcak yüzeylerle çalışırken ısı geçirmez eldivenler
kullanılır.

Risk değerlendirmesi, kontrol, ölçüm ve
araştırma
MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği
yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya
yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi
yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların
durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve
müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile
kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi
sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri
ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya
ekipmanı belirler.

Keskin-sivri yerlerde çalışırken ise bunlardan
koruyacak yapıda uygun eldivenler kullanılır.

(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği
tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri;
çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma
düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari
yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir
nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden
çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda
maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik
gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların
yapılmasını sağlar.
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.

Ayak Koruyucular
Ayaklarımız çarpmalardan ve ezilmelerden zarar
görebilir. Özellikle kumaş araba ve paletlerinin
ayakları ezme ihtimali vardır. Bu nedenle burun kısmı
güçlendirilmiş ayakkabılar kullanılır.

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

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

Hazırlayan: Deniz Baltalı
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Kalite-Çevre

ENERJİ TÜKETİMİ

Dünyada ve
Türkiye'de
Enerji
Tüketimine
Genel Bakış
Dünya elektrik üretiminde kullanılan kaynakların dağılımları
incelendiğinde elektrik üretimi için en yaygın olarak kullanılan
kaynağın kömür olduğu ve hemen arkasından doğal gazın
geldiği görülmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan ve Almanya'da kömür,
Rusya'da doğal gaz, Fransa'da nükleer enerji ve Kanada'da
yenilenebilir enerji elektrik enerjisi üretiminde en fazla paya sahip
olan kaynaklardır.
Fransa, Almanya, ABD, Kanada ve Rusya, elektrik üretiminde
nükleer enerjiyi önemli oranda kullanan ülkelerdir.
Fransa'da nükleer enerji elektrik üretiminde %74 gibi yüksek bir
oranla kullanılmaktadır. Hidrolik, güneş enerjisi, rüzgâr ve
jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları ise %18'lik bir oranla
ikinci sırada gelmektedir.

yönelmekte, hatta Almanya gibi bazı ülkeler gelecek yıllarda tüm
nükleer santrallerini kapatma hedefleri koymaktadır.
Ülkemizin Durumu
Ülkemiz Elektrik Enerjisi Görünümüne bakacak olursak 2015 Yılı
sonu itibarıyla elektrik üretiminin 259,6 milyar kWh, tüketiminin
ise 263,8 milyar kWh olduğu görülmektedir.
2015 Yılı sonu itibarıyla 259.612 GWh olan elektrik üretimimizin
177.852 GWh'i termik santrallerden, 66.898 GWh'i hidroelektrik
santrallerden, 14.861 GWh'i de diğer yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanmıştır.
2015 Yılı sonu itibarıyla elektrik üretimimizin %68,5'i termik
santrallerden, %25,8'i hidroelektrik santrallerden, %5,7'si de
diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır.

Almanya'da elektrik üretimi için kullanılan en önemli kaynak
kömür olup, elektrik üretiminin %46'sını kömürden, %15'ini
nükleerden ve %26'sını yenilenebilir enerjiden sağlanmaktadır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde, başta kömür olmak üzere
(%39,8), doğal gaz (%26,9) ve nükleer enerji (%19,1) elektrik
üretiminde kullanılan ana kaynaklardır. ABD'de bunların yanı sıra,
yenilenebilir enerji kaynakları da elektrik üretiminde %13,3'lük bir
oranla kullanılmaktadır.
Kanada'da; yenilenebilir enerji, elektrik üretiminde %62,8 oranı ile
önemli bir paya sahip olup elektrik enerjisinin elde edilmesinde
%15,8 nükleer enerji, %10 kömür ve %10,3 doğal gaz
kullanılmaktadır.
Çin ve Hindistan, sırasıyla %75,5 ve %72,8 olmak üzere yüksek
oranlarda kömür kaynakları ile elektrik enerjisi üreten iki ülkedir.
Yine her iki ülkede elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin
kullanımı sırasıyla %20,7 ve %16,9 oranlarında ikinci sırada yer
almaktadır. Hindistan'da doğal gazın payı %5,5 iken Çin'de
doğalgaz ile elektrik üretimi %1,7 gibi düşük bir orana sahiptir.
Rusya'nın elektrik üretiminde en fazla kullandığı kaynak %50
oranı ile doğal gaz olup diğer kaynaklar; nükleer enerji,
yenilenebilir enerji ve kömürdür.
Japonya'da yaşanan deprem ve tsunami sonrası gelişmiş
ülkeler nükleer enerji yatırımları yerine yenilenebilir yeşil enerjilere

Termik santrallerden ürettiğimiz elektrik enerjisinin oranı
%68,5'dir. Bu oran içerisinde ilk sırayı %37,9'luk payı ile doğal
gaz + LNG kaynaklı santraller alırken onu %28'lik orana sahip
kömür kaynaklı santraller takip etmektedir. Termik santralleri
%25,8'lik pay ile hidrolik takip etmektedir. 2015 Yılı sonu itibarıyla
rüzgâr santrallerinde üretilen elektriğin toplam üretimdeki payı
%4,4 olarak gerçeklemiştir.
2015 Yılı sonu itibarıyla ülkemiz elektrik enerjisi kurulu gücü
içerisinde hidrolik kaynakların oranı %35,4, doğal gazın %29,1,
kömürün %20,6 ve rüzgar+jeotermal+güneşin ise %7,3 olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu kaynaklar haricinde kalan diğer
kaynakların payı ise %7,6'dır.
Elektrik üretiminde ise dışa bağımlılığımız yaklaşık %48
seviyelerindedir.
Kaynak: TC Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji Bülteni / Ocak 2016
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HES – Hidroelektrik Santralleri
Enerji ihtiyacını karşılamak için pek çok ilimizde küçük
HES'ler kuruluyor. Ancak bunların inşat sürecinde çevreye
verdiği zarar ile ilgili ciddi tartışmalar da devam ediyor.

2015 Yılı Bildirim Değerlendirmeleri Tamamlandı
2015 yılında bildirim sistemi üzerinden yapılan bildirimlerin
değerlendirmeleri tamamlandı.
2015 yılında çalışanlarımızdan toplam 243 bildirim geldi. Bu
bildirimlerin 113 tanesi değerlendirme sonucunda faaliyete
dönüşürken diğerleri teknik nedenlerle, daha önceden kayıt altına
alınmış olmaları gibi nedenlerle değerlendirme dışı kaldı. Bildirimlerin
faaliyete dönüşme oranı %47 olarak gerçekleşti.
Faaliyet açılmasına karar verilen 113 bildirim ise 49 farklı personelden
geldi.
113 bildirimin 78 tanesi öneri, 9 tanesi ramak kala, 26 tanesi ise
tehlike bildirimi kapsamında değerlendirildi.
Toplam çalışana göre değerlendirdiğimizde kişi başı ortalama 1,5
bildirim yapıldığı görülüyor. Bu oran 1,9 bildirim değerine ulaştığımız
2014'e göre bir miktar azalmış.
Bildirim sistemlerini devreye aldığımız 2011 yılından bugüne toplam
111 ödül dağıtılırken, dağıtılan ödüllerin dağılımı aşağıdaki gibidir.
63 tane çeyrek altın.
20 tane 100 tl değerinde alışveriş çeki.
28 tane 50 tl değerinde alışveriş çeki.

Ad-Soyad

Enerjiyi Verimli Kullanalım
Enerji verimliliği gün geçtikçe önemli hale geliyor. Hem iş
hayatımız hem de özel hayatımızda tasarruf ettiğimiz her
enerji çevrenin korunmasına, milli kaynakların israfının
önlenmesine ve enerjiye ödediğimiz maddi bedelin
azalmasına yol açıyor.
Bu nedenle, her işimizde enerji tasarrufunu göz önünde
bulundurmamız, enerjiyi mümkün derece tasarruf ederek
verimli kullanmamız önem teşkil ediyor.

Puan Öneri

1

Mahir Yeşiltaş

35

17

2

Tufan Eliuz

26

10

3

Bekir Arayıcı

14

5

4

Taner Irtam

14

6

5

Hasan Kavak

13

4

6

Bilhan Çoban

12

5

7

Emrah Kertik

10

4

8

Mustafa Bozkurt

8

2

9

Erdal Aydınalın

7

3

10

Fatih Öz

7

3

11

Hacı Ali Uysal

7

3

Ödül
Çeyrek Altın
100 TL
market çeki

50 TL
market çeki

Entegre Yönetim Sistemi Denetimi
Boyahane işletmemiz Mayıs ayında Entegre
Yönetim Sistemi Denetimine girecek. 2001 yılında
ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemleri belgesi ile başlayan
Kalite Yolculuğumuz, 2007 yılında ISO 14001
Çevre ve OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim
Sistemleri ile genişlemişti.
Gene bu yıl içerisinde ISO 50001 Enerji Yönetim
Sistemi belgelendirme denetimini de almış
olacağız.

Deniz'den Sayı:36

16

Deniz'den Kısa Kısa

OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN

ocak

şubat

Yeni Yıl Yemekhanemizde Özel Tema İle Karşılandı
Sofra firması tarafından verilen yemekhane hizmetleri
kapsamında düzenlenen tema gününde temamız
yılbaşı idi.

Yatırımlarımız Devam Ediyor
Müşteri taleplerini daha etkin ve hızlı karşılayabilmek için
yatırımlarımız sürüyor.
Bu kapsamda işletmemizde eskiyen 900 Kg. HT makinemiz
yeni alınan aynı kapasitedeki makine ile değiştirildi.
Ayrıca örgü kumaşlar için önemli bir işlem olan
Gaze Yakma makinesi de devreye alındı.

Sağlık Taramaları Yapıldı
Çalışanlarımızın sağlıklarını korumak amacı ile her yıl yapılan
periyodik sağlık muayeneleri PAÜ İşgüm Laboratuvarı
tarafından yapıldı.
İşitme testi, solunum fonksiyon testi, akciğer filmi, kan ve
idrar tahlili gibi testler işletmemize gelen araç ile yapıldı.

Duyem Firması tarafından Çevre Bilinçlendirme Eğitimi Verildi
Çevre Danışmanlık hizmeti almaya başladığımız
Duyem Firmasından Çevre Mühendisi Havana Argun
tarafından tüm çalışanlarımıza “Çevre ve Atık Eğitimi” verildi.

17

Müşteri Temsilcisi Bilgilendirme Eğitimi
Düzenledik

mart

Deniz Konfeksiyon işletmemizde çalışan
müşteri temsilcilerine güncel boyahane
uygulamalarını aktarmak ve bilgilerini
tazelemek için yarım günlük eğitim
programı düzenledik.
Eğitimin sonunda yapılan işletme turu
ile de müşteri temsilcileri üretim süreçlerini
yakından inceleme fırsatı buldu.
Unido Çevre Heyeti İşletmemizi Ziyaret Etti
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler UNIDO Kuruluşu tarafından
ve katılımcısı olduğumuz Enerji Yönetim Sistemleri projesi kapsamında yerli ve yabancı
uzmanlardan oluşan heyet işletmemizi ziyaret etti.

Kadın Çalışanlarımızın
Dünya Emekçi Kadınlar Gününü Kutladık

Yemekhanemizde Osmanlı Günü Düzenlendi
Yemekhanede farklı bir ortamda farklı yemeklerle
çalışanlarımız ağırlamak için Yemek hizmeti aldığımız
Sofra Firması tarafından düzenlenen tema gününde
konu Osmanlı Günü idi.
Fasıl eşliğinde Türk mutfağının lezzetlerini tadan
çalışanlarımız iş stresinden de bir nebze olsun
uzaklaşmış oldu.

nisan

2015 Yılı Bildirimlerinin Değerlendirilmesi Tamamlandı
2015 yılı Temmuz - Aralık Bildirimleri değerlendirildi.
Toplam 6 çalışanımızın çeyrek altın kazandığı aylık
değerlendirmelerin ardından 2015 Yılı
Genel Değerlendirmesi yapılarak toplam
11 çalışanımız da 2015 yılında en çok bildirim
yapanlar listesine girerek çeyrek altın ve hediye
çeklerinden oluşan ödüllerini ÜDER toplantısında
düzenlenen törenle aldılar.
(Bildirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi Kalite sayfamızda.)

Deniz'den Sayı:36
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Deniz'den

Bölümlerimizi
Tanıyalım
Kumaş Boyama Planlama Bölümü
Deniz Tekstil Boyahanesi kurulduğundan bu yana KB
Ambar Bölümü olarak adlandırdığımız bölümümüzün adı,
değişen üretim yapımıza bağlı olarak KB Planlama Bölümü
olarak değiştirildi.
Toplam 8 personelimizin çalıştığı
KB Planlama Bölümü müşteriden gelen siparişlerin ve ham
kumaşların işletmeye kabul işlemlerinin yapıldığı
bölümümüzdür.
Planlama aşamasında müşteri siparişinden hareketle
üretim için temel bilgilerin ÜTAP yazılımı üzerine
kaydedilmesi ile de üretimin her aşamasında takip
edilmesini sağlayan temel veriler oluşturulmuş olur.

Bölüm Çalışanları :
Ramaza Özşahin, Murat Erbay, Tufan Kıroğlu, Abdül Halim Kahya
Ali Biçer, Ramazan Tire, Şaban Amaç, Tair Erden

Bölüm üretim makinelerine göre siparişleri planlarken,
gelen ham kumaşların da temel kontrollerini yürütmektedir.

İçimizden biri
Murat Erbay - KB Planlama Sorumlusu Yardımcısı

Doğum Yeri/Tarihi: Denizli-17,12,1976
Medeni Hali: Evli
Askerlik Durumu: Terhis
Eğitim: Ön lisans
Yabancı Dil: İngilizce
İş Tecrübesi: 17 yıl

En sevdiği
Renk: Siyah
Müzik: Özgün Müzik
Yemek: Adana Köfte
İçecek: Ayran
Hobileri: Masa Tenisi-Doğa yürüyüşü
Fobileri: -

En son
Okuduğu Kitap: Aile içi Eğitim-Prof Dr. İbrahim Canan
İzlediği Film: Düğün Dernek 2

En çok görmek istediği yer : Ayder Yaylası
Denizli’de En Sık Gittiği Yer: Teras park Avm
Tuttuğu Takım: Fenerbahçe
Tekstil Olmasa Yapmak İsteyeceği Meslek: Öğretmenlik
Neden Tekstil: İş potansiyeli yüksek
Neden Denizli: Memleketim
Neden Deniz Tekstil: Denizli de en iyisi

19

Aramıza Katılanlar
Osman Demirok, Hasan Gülsever, Dilek Serçe, Serpil Nur Çetin, Tufan Kıroğlu, İlkay Karataş, Musa Aşık, Süleyman Aşan,
Huriye Özbek, Ömer Torlak, Hafize Gürel, Tuba Özzeybek Avcı, Taner Uçar, Mahmut Kömür, Aliye Şeker

Aramızdan Ayrılanlar
Bahattin Bakan, Kadir Kadak, Seval Karakurt, Süleyman Aşan, Musa Aşık, Emre Çevik, Zeynep Sevgi, Hanife Erdaş
Aramıza katılan arkadaşlarımıza Deniz Tekstil ailesine hoş geldiniz diyoruz. Ailemizden ayrılan arkadaşlarımıza ise
bundan sonraki hayatlarında başarı ve mutluluk dileriz.

Çocuğu Olan Çalışanlarımız
Çocuğu olan çalışanımız olmamıştır.

Evlenen Çalışanlarımız
Evlenen çalışanımız olmamıştır.

Doğum Tarihleri
Doğum günü olan arkadaşlarımıza mutlu yaşlar diliyoruz.
Adı-Soyadı
Ali Yaşar Başyiğit
İsmail Altıntaş
Murat Dönmez
İbrahim Aytan
Erdoğan Meşe
Mehmet Cin
Hatice Aktaş
Hanife Erdaş
İlhan Uysal
Aliye Şeker
Gülay Göcen
Cemile Aykut
Murat Kardeş
Murat Dağ
Ahmet Ayhan
Hasan Kavak
İrfan Bilmez
Selçuk Aksarı
Murat Özkan
Üzeyir Çakmakçı
Ünal Aktaş
Azamet Uysal
Ahmet Kılıç
Ramazan Güllü

Görevi
KB Makine Op.
Santeks Op.
Partileme Op.
Mal Açma Op.
KB Vardiya Amiri
BB Makine Op.
Sarım Op.
Yumuşak Sarım Ustası
Mekanik Bakım Per.
Sarım Op.
Yemekhane Per.
Sıkı Sarım Ustası
Sanfor Op.
Yemekhane Per.
Temizlik Per.
Santeks Op.
Bekçi
Kalite Güvence Müdürü
BB Makine Op.
Balon Sıkma Op.
Açık En Sanfor Op.
İdari İşler Stajeri
Boya Tartım Op.
Partileme Op.

Doğum Tarihi
1 Mayıs
3 Mayıs
3 Mayıs
4 Mayıs
7 Mayıs
12 Mayıs
14 Mayıs
15 Mayıs
16 Mayıs
20 Mayıs
1 Haziran
2 Haziran
6 Haziran
9 Haziran
10 Haziran
11 Haziran
12 Haziran
13 Haziran
14 Haziran
15 Haziran
15 Haziran
26 Haziran
3 Temmuz
3 Temmuz

Adı-Soyadı

Görevi

Doğum Tarihi

Yaşar Gündüz
Nail Ergül
Burçin Aydın
Bilge Kılınç
Mutlu Arpacı
Mesut Dokumacı
Şaban Amaç
Mahmut Kömür
Ali Pala
Mustafa Eren
Dilek Serçe
Taner Uçar
Halil Kırboğa
Ümmü İriş
Alkan Çakmak
Engin Akcaalan
Nasuh Sarı
Elif Kılınç
Tuğba Salmal
Burak Gökce
Asım Önel
Alican Doğan
Köksal Küçük
Ahmet Çapan

Satınalma Sor.
Temizlik Per.
Ar-Ge & Laboratuvar Sor.
Spektralfotometre Op.
Boya Lab. Laborant
Bilgi İşlem Elemanı
Yükleme Op.
RF Kurutma Op.
MKE Sor.
BB Vardiya Amiri
Sarım Op.
Kalite Kontrol Op.
Açık En Sanfor Op.
Test Lab. Laborant
Mekanik Bakım Per.
Mal Açma Op.
Açık En Sanfor Op.
Boya Lab. Laborant
Test Lab. Laborant
Test Lab. Laborant
KB Makine Op.
BB Planlama Bölüm Sor.
Mekanik Bakım Şefi
Mal Açma Op.

6 Temmuz
7 Temmuz
8 Temmuz
10 Temmuz
15 Temmuz
20 Temmuz
25 Temmuz
25 Temmuz
31 Temmuz
1 Ağustos
4 Ağustos
4 Ağustos
9 Ağustos
10 Ağustos
11 Ağustos
12 Ağustos
15 Ağustos
18 Ağustos
21 Ağustos
26 Ağustos
27 Ağustos
28 Ağustos
28 Ağustos
31 Ağustos

Deniz'den Sayı:36
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Kültür-Sanat

M Ü Z İ K
Tarkan / Ahde Vefa
Türk sanat müziğinin kendisindeki yerinin
hep çok özel ve ayrıcalıklı olduğunu,
müziğe olan yeteneğini keşfetmesindeki
ve geliştirmesindeki önemini her zaman
vurgulayan Tarkan, "Ahde Vefa" isimli
Türk sanat müziği albümü ile karşımızda.
Albüm İçeriği
1. Rindlerin Akşamı (Dönülmez Akşamın Ufkundayız)
2. Olmaz İlaç Sine-i Sad Pareme
3. Söyleme Bilmesinler
4. Enginde Yavaş Yavaş
5. Nasıl Geçti Habersiz
6. Kadehinde Zehir Olsa
7. Veda Busesi
8. Sevmekten Kim Usanır
9. Aşk Bu Değil Mi
10. Islak Daha Islak Öp Beni
11. Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine
12. Zeytin Gözlüm
13. Kara Bulutları Kaldır Aradan

K İ T A P
Andy Weir / Marslı
Altı gün önce, Mark Watney Mars'a ayak basan
ilk insanlardan biriydi. Şimdi ise, orada ölmesi
neredeyse kesin.
Kitapta astronot Mark Watney'in Mars yüzeyinde
hayatta kalmak için yaşadıkları okuyucuya
aktarılırken heyecan ve gerilim üst seviyede
tutuluyor.
Kitap bilimkurgu türünün kült eserlerinden biri
haline dönüşmüş ve geçtiğimiz aylarda
sinema uyarlaması da sinemalarda
yayınlanmıştı.

Sayfa Sayısı: 416
Baskı Yılı: 2016
Yayınevi: İthaki Yayınları

21

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

Warcraft
Vizyon Tarihi: 03 Haziran 2016

Barışçıl Azeroth krallığı, yok olan
ülkelerinden kaçarak yeni bir koloni
arayışında olan ORK savaşçılarıyla
karşı karşıya kaldığı bir savaşın
eşiğinde durmaktadır. İki dünyayı
birleştiren kapı açıldığında, bir ordu
yıkımla karşılaşırken diğeri de yok
olmayla karşı karşıya kalır.
Bu zıt gruplardan iki kahraman,
ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin
kaderini belirleyecek bir çatışma
yoluna girerler. Böylece savaşın
birçok yüzünü gösteren ve herkesin
bir sebep uğruna savaştığı,
görkemli bir güç ve fedakarlık
efsanesi başlar.

Yönetmen: Duncan Jones
Oyuncular: Dominic Cooper,
Paula Patton, Travis Fimmel
Tür: Aksiyon

Gezi

URLA

Deniz'den Sayı:36
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U R L A

Bu sayımızda İzmir'in güzelliklerinden biri var sayfalarımızda: Urla.
Sayfalarımızda Urla ağırlıklı olarak yer alsa da, Urla'ya gittiğinizde
yol üzerinde ve yakın mesafelerde pek çok benzer güzellikte
kasabalara götüren rotalar keşfedeceksiniz. Seferihisar, Sığacık,
Çeşmealtı, Karaburun… Yaz kalabalığı gelmeden baharın
karşılanacağı en güzel rotalardan biri Urla…
Urla, İzmir il merkezine 35 km uzaklıkta bir ilçe. Doğusunda
Güzelbahçe ve Seferihisar; batısında Çeşme; kuzeybatısında
Karaburun; kuzeyinde ve güneyinde Ege Denizi ile sınırlanmıştır.
Tarihçesi
Urla çok eski bir yerleşim merkezi özelliğindedir. Tarihi M.Ö. 2000
yıllarına kadar uzanır. Urla'nın o devirlerdeki adı Klazomenai'dir.
Klazomenai antik kentinin kalıntıları Urla'nın İskele mahallesinde
bulunmaktadır. Şu anda kazılar halen devam etmektedir. Bir
kısmı Karantina Adası üzerinde bulunmaktadır. Çıkarılan önemli
kalıntılardan birisi de o devirlerde kullanılan bir zeytinyağı
fabrikasıdır.
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Türklerin Ege Denizine ve İzmir'e ulaşması 1080'li yıllarda Çaka
Bey tarafından gerçekleştirilmiştir. İzmir artık bir Bizans şehri değil
bir Türk şehri olmuştur. Çaka Bey Türklerin ilk donanmasını da
kurmuştur. Bu sayede kıyı şehirlerini de ele geçirmiştir. Bu şehirler
arasında Klazomenai'de vardır. Çaka Bey'in kurduğu beylik kendi
ölümüyle birlikte dağılmıştır. Bu tarihten sonra iki yüzyıl kadar Batı
Anadolu'da Türk - Bizans mücadelesi olmuştur.

Biliyor musunuz?
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk karantina merkezlerinden biri
buradadır. Karantina Adası. İzmir şehrine gelen yabancılar,
bulaşıcı hastalıklara önlem olarak, önce Karantina adasında
kontrol edilir ve daha sonra şehre girmelerine izin verilirmiş.

Sevr Anlaşmasıyla Urla ve Ege Bölgesi Yunanlılar'a verilmiştir. 18
Mayıs 1919 tarihinde Yunanlılar İzmir'e girerek Urla'yı da işgal
etmişlerdir. Ancak Türk Milleti, büyük Kurtuluş Savaşı sonunda
tekrar vatan topraklarına katmıştır. 12 Eylül 1922 tarihinde Urla
düşman işgalinden kurtarılmıştır.
Günümüzde Urla
Urla günümüzde turizm, balıkçılık ve tarım ile Ege Bölgesinin
sayılı yerlerinden biri haline gelmiştir.
Tarım alanında ise en bilinen ürünleri zeytini, üzümü ve
Enginarı'dır.

O dönemlerde kullanılan karantina binası, günümüzde
ayaktadır. 1800'lü yıllarda, veba, kolera ve cüzzam gibi
hastalıkların kol gezdiği yıllarda: burada karantina hamamları
kuruluymuş.

Görülecek Yerleri
Uzun yıllar Urla' da yaşayan ünlü şair, oyun ve roman yazarı
Necati Cumalı'nın müze haline getirilmiş (Necati Cumalı Anı Ve
Kültür Evi) Urla'daki evini ziyaret edebilir, yine ünlü ses sanatçısı
Tanju Okan'ın içinde heykelinin bulunduğu ''Tanju Okan Parkı''
ndaki kafede oturup, çayınızı yudumlayıp nostalji yapabilirsiniz.

Görmeden Dönmeyin!
İlkbahar’da giderseniz Ot Festivali ve Enginar tarlaları da
görmeniz gerekenler arasındadır. Enginar yemeden
dönmeyin.
Limantepe bölgesi, Urla’nın geçmişi ile bugünü arasındaki
köprü niteliğinde.
Malgaca Pazarı : Urla merkezdeki Pazar yeri kahveleri,
yöresel ürünleri satan satıcıları ile görülmesi gereken
yerlerden.
Denizaltı Kafe’de akşamı karşılamadan dönmeyin.

Karaburun yolu üzerindeki Balıklıova'da balıkçılarda ege
denizinden gelen tatlara kendinizi bırakabilirsiniz.
Bademler köyünü ziyaret edebilir, köylülerin tiyatro gösterilerine
denk gelirseniz köyün tiyatro sahnesinde bu gösteriyi
izleyebilirsiniz. ( Evet, köyün bir tiyatro sahnesi var!)

Nasıl Gidilir?
Ne Yenir?
Urla her Ege
kasabası gibi,
deniz ürünleri ile
ünlüdür. Aynı
zamanda yöresel
otları ile de pek
çok farklı lezzet
sunmaktadır.
Şehir içinde ve
civarında pek çok
restaurant ve
lokanta
bulunmaktadır.

Çeşme Yarımadası üzerinde
bulunan Urla İzmir'e 50 km.
uzaklıktadır.
Özel araçla gidilirken, İzmirAydın Otoyolu Çeşme Yol
ayrımından çıkılıp, Urla'ya
kadar levhalar takip
edilmelidir. Toplam mesafe
yaklaşık 300 km.dir.
Otobüs ile gidilmek istenirse
İzmir'e, İzmir'den ise Urla'ya
şehir içi dolmuşlarla ulaşılabilir.

Nerede Kalınır?
Foça'da ve çevre yerleşimlerde pek çok konaklama imkanı
vardır. Ancak özellikle ilkbahar – yaz aylarında artan turist hareketi
ile yer bulmak zorlaşacağından kalış organizasyonu yapılarak
gidilmelidir.

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.
Şekilde ? işareti ile gösterilen yere ne gelmelidir?

Geçen Sayının Cevabı
Geçen Sayının Sorusu ve Cevabı

PATATES SANDAL SEFASI
Malzeme
5 adet iri patates
1 kg piliç bonfile
2 adet soğan
5 adet biber
5 adet domates
2 kaşık salça
200 gr kaşar peyniri
Çiçek yağı, sarımsak, maydanoz, kimyon, kekik

Yiğit Özgür

Yapılışı:
Patatesleri soyup ortadan ikiye bölelim. Sandal gibi içini
oyalım yağda kızartıp tepsiye dizelim.
Tenceremize yağ koyup kuş başı tavuk etlerimizi, soğanı
soteleyip salça ve baharatları ekleyip suyunu verip
kaynatalım. Etler pişince domates, biber ekleyip kaynatıp
etimizi susuz bir şekilde patateslere dolduralım.
Yemeğin suyunu tepsiye dökelim. Üstüne kaşar peyniri
koyup fırında biraz kızartıp servis edelim.

Karikatür

Deniz'den Sayı:36
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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?
Çözüm:

bu bulmacamıza doğru cevap veren çalışanımız
olmamıştır.

O b j e k t i f e Ta k ı l a n

1950'den bu güne sizlerin desteği ile...

Saraylar Mh.2.Ticari Yol 466 Sk. No:5 M.EFENDİ / DENİZLİ
www.okulkirtasiye.com.tr

info@okulkirtasiye.com.tr

0 258 261 3311 - 263 1648 - 241 7732 - 241 2356

0 258 261 33 11

KALİTEYİ UCUZA ALABİLECEĞİNİZ ADRESİNİZ

YETKİLİ SATIŞ NOKTASI VE BAYİSİ OLDUĞUMUZ
FİRMALARLA SİZLERE KALİTEYİ VE UCUZLUĞU
SUNUYORUZ

®

feel, what you wear...

